HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2022
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Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,
että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen toiseksi lisätalousarvioksi vuodelle 2022.
Helsingissä 25.5.2022

Pääministeri

SANNA MARIN

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

YLEISPERUSTELUT

Y5

YLEISPERUSTELUT
Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi.
Talouden näkymät
Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2022 valtiovarainministeriön huhtikuussa
2022 julkaiseman ennusteen mukaan. Reaktiona Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan länsimaat
ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle. Asetettujen pakotteiden seurauksena Suomen ulkomaankauppa Venäjän kanssa käytännöllisesti katsoen loppuu. Tämä leikkaa Suomen talouskasvua erityisesti viennin ja teollisuustuotannon kautta. Lisäksi kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu, sillä kotitalouksien ostovoiman heikentyminen hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua. Lisääntynyt epävarmuus puolestaan siirtää investointeja tulevaisuuteen.
Työllisyysaste nousi viime vuonna 72,2 prosenttiin, korkeimmaksi yli 13 vuoteen. Talouden kasvun hidastuminen kääntää työllisyyden laskuun tilapäisesti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tästä huolimatta työllisyyden ennustetaan kasvavan 1,0 % ja työttömyysasteen laskevan
7,2 prosenttiin v. 2022. Inflaatio on kiihtynyt viimeisimpien havaintojen mukaan 6 prosenttiin.
Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta ja hintatason oletetaan
jäävän korkealle tasolle.
Tuloarviot
Tuloarvioita ehdotetaan korotettavaksi yhteensä n. 1 mrd. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan
korotettavaksi yhteensä hieman yli miljardilla eurolla. Yhteisöveron tuottoarviota on korotettu
986 milj. eurolla. Taustalla on vuoden 2021 ennakoitua parempi talouskehitys ja sitä kautta yritysten ennakoitua parempi taloudellinen tilanne, mikä heijastuu yhteisöveron kertymiin. Lisäksi
v. 2022 verovuoden 2021 lisäennakoita on maksettu arvioitua enemmän.
Myös ansio- ja pääomatuloveroennustetta on nostettu 221 milj. eurolla ennakoitua suurempien
kertymätietojen vuoksi. Ansio- ja pääomatuloveron tuottoennustetta vastaavasti laskevat 18 milj.
eurolla kansaneläkeindeksin ylimääräinen indeksitarkistus sekä 31 milj. eurolla matkakuluvähennyksen tilapäinen korottaminen, mikä lisää myös kunnille maksettavia veromuutosten kompensaatioita 101 milj. eurolla.
Vastaavasti autoveron tuottoennustetta on alennettu 137 milj. eurolla sähköautojen ennakoitua
suuremman markkinaosuuden sekä uusien henkilöautojen aiempaa pienemmän kokonaismyyntiennusteen vuoksi. Myös energiaveron tuottoarviota on alennettu nettomääräisesti yhteensä 2
milj. eurolla. Energiaveron tuottoon vaikuttaa nostavasti jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen sekä mm. konesalien ja lämpöpumppujen sähköveronalennuksen viivästyminen. Toisaalta
energiankulutuksen ennustettu alentuminen vähentää tuottoennustetta.
Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä n. 53 milj. eurolla. Korotus johtuu
erityisesti siitä, että Tullin haltuun tuomittujen Bitcoin-virtuaalivaluuttojen myynnistä arvioidaan
saatavan n. 55 milj. euron tulot. Sen sijaan korkotulojen, osakkeiden myyntitulojen ja voiton tuloutusten tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 73,7 milj. eurolla Suomen Pankin ennakoitua pienemmän tuloksen ja voiton tuloutuksen vuoksi.
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Suomen puolustusvalmiuden varmistaminen
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena, mikä edellyttää välittömiä toimenpiteitä puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Tähän perustuen puolustusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan yhteensä n. 669 milj. euron lisämäärärahaa (pl. arvonlisäveromenot). Sotilaallisen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 176,3 milj. euron lisäystä, materiaalihankintoihin 490 milj. euron
lisäystä ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 3,2 milj. euron lisäystä.
Samalla aiemmin päätettyihin puolustusmateriaalin tilausvaltuuksiin ehdotetaan ajoitusmuutoksia, jotka siirtävät hankintoihin kohdennettuja menoja kuluvalta vuodelta myöhempään ajankohtaan. Lisätalousarviossa ehdotetaan materiaalihankintoihin näin ollen yhteensä 455,8 milj. euron
lisäystä. Esitykseen ehdotetaan sisällytettävän myös puolustusmateriaalihankintoihin liittyvä
1,74 mrd. euron suuruinen Puolustuskyvyn parantaminen 2022-tilausvaltuus (PVPAR 2022),
jonka menot ajoittuvat vuosille 2023—2027.
Lisäksi Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 20 milj. euron määrärahaa kriisinsietokyvyn ja keskeisten suorituskykyjen kehittämiseen.
Kyberturvallisuuden kehittäminen
Kyberturvallisuusuhkiin varautumisen parantamiseen ehdotetaan yhteensä n. 38 milj. euron määrärahalisäyksiä. Ehdotukset kohdistuvat usealle hallinnonalalle ja lukuisille eri virastoille. Ehdotuksista merkittävimmät ovat 16,8 milj. euron lisäys julkisen hallinnon ICT:n ohjaukseen ja kehittämiseen sekä turvallisuusviranomaisten viestintäverkolle, 5 milj. euron lisäys sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen tiedonhallintaan kriittisten palveluiden toimintavarmuuden
parantamiseksi Kanta-palveluissa sekä 3,9 milj. euroa valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin.
Lisäksi suojelupoliisille ehdotetaan 2,75 milj. euroa teknisen suorituskyvyn ylläpitoon ja 1,1 milj.
euroa kyberturvallisuuden vahvistamiseen. Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 1,4 milj. euroa
hybridivaikuttamiseen ja kyberrikoksiin varautumiseen ja torjuntaan. Hätäkeskukselle osoitettaisiin 2,8 milj. euroa hätäviestijärjestelmän (HVJ) uudistamiseen. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan
1 milj. euroa kyberkyvykkyyden parantamiseen.
Huoltovarmuuden turvaaminen
Huoltovarmuutta tukeviin toimiin ehdotetaan yhteensä n. 293 milj. euron määrärahalisäyksiä.
Pääosa huoltovarmuutta tukevista toimista kohdistuu maatalouteen. Lisäksi osa maatalouteen
kohdistuvista tukitoimista on katsottu kuuluvan osaksi vihreän siirtymän kokonaisuutta.
Maataloudenharjoittajille maksettaviin energiaveron lisäpalautuksiin ehdotetaan 45 milj. euron
määrärahaa.
Maatalouden luonnonhaittakorvauksiin ehdotetaan 119 milj. euroa. Lisäksi maatalouden EU- ja
kansalliseen kriisitukeen ehdotetaan yhteensä 20,6 milj. euroa, maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen 22 milj. euroa ja siirtoon Ahvenanmaan maakunnalle 1 milj. euroa.
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Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) tehtävin siirtoihin ehdotetaan 7 milj. euroa. Näin
voitaisiin kattaa kustannukset, jotka syntyvät maksuvalmiuslainojen voimassa olevan myöntövaltuuden käytöstä.
Kalatalouden yrityksille ehdotetaan 5 milj. euroa tuotantokustannusten noususta ja kansainvälisestä kriisistä aiheutuvien vaikutusten kompensointiin. Lisäksi Ruokaviraston tietojärjestelmistä
aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan 3,5 milj. euroa.
Perusväylänpitoon ehdotetaan 40 milj. euron lisämäärärahaa valtakunnallisen puuterminaaliverkoston edistämiseen ja energiapuun toimitusketjujen parantamiseen. Yksityisteiden valtionavustukseen huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamiseksi ehdotetaan 10 milj.
euroa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen varautumisen tavanomaisen tason parantamiseen ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä. Määräraha kohdennettaisiin materiaali- ja lääkehankintojen korvaamiseen sairaanhoitopiireille, Huoltovarmuuskeskukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
Vihreä siirtymä ja energiaomavaraisuus
Vihreää siirtymää ja energiaomavaraisuutta (ml. lupakäsittelyiden nopeuttaminen) koskevaan
kokonaisuuteen ehdotetaan yhteensä n. 175 milj. euron lisämäärärahoja vuodelle 2022.
Energiatuen myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 125 milj. euron lisäystä. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 50 milj. euroa aiheutuu yleisemmästä energiatuesta, 50 milj. euroa vetyhankkeista ja
25 milj. euroa akkustrategian mukaisista investoinneista. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 milj. euroa v. 2023, 50 milj. euroa v. 2024 ja 25 milj. euroa
v. 2025.
Ilmastoystävällisten investointien tueksi valmistellaan kotitalouksien lainatakausmallia ja asunto- osakeyhtiöiden täytetakausmallia. Tätä varten laajennetaan InvestEU-ohjelmassa toteutettavaa lainantakausjärjestelyä 50 milj. eurolla 100 milj. euroon. Tämä kasvattaisi ohjelman lainoitusmahdollisuuksia alustavan arvion mukaan 300—400 milj. eurolla. Tästä ei aiheudu lisätalousarvioesitykseen määrärahavaikutuksia, mutta ohjelmaan liittyvää valtiontakausta ehdotetaan
vuoden 2022 osalta korotettavaksi 35 milj. eurosta 50 milj. euroon.
Öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin ehdotetaan 40 milj. euron lisämäärärahaa kotitalouksille ja lähes 10 milj. euron lisärahoitusta kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille. Öljylämmityksen ohella avustusta laajennettaisiin kattamaan myös maakaasulämmityksestä luopumisesta aiheutuvia kustannuksia. ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan 2,3 milj. euroa pientalojen
öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittelyyn.
Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) tehtävin siirtoihin ehdotetaan 28 milj. euroa maatilojen energiantuotantoon ja -käyttöön sekä muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin.
Kansallisesti rahoitettaviin maatalouden biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukiin ehdotetaan 7 milj. euroa, maaseutuyritysten energiainvestointitukiin 10
milj. euroa sekä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle 3 milj. euroa. Lisäksi yksityisteiden
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tiestön ja siltojen kuntokartoitukseen ja tiekuntien aktivointitoimenpiteisiin ehdotetaan 2,5 milj.
euroa sekä 350 000 euroa neuvontakampanjaan pienpuun keruun aktivoimiseksi ja metsähakkeen
saatavuuden edistämiseksi.
Myös ympäristöministeriön hallinnonalalla ravinteiden kierrätyksen edistämiseen ehdotetaan yhteensä 15 milj. euron lisämäärärahaa. Lisäyksestä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiohankkeiden osuus olisi 8 milj. euroa ja investointitukien osuus 7 milj. euroa.
Sähköautojen latausinfraverkoston tukemiseen ehdotetaan 20 milj. euron avustusmäärärahan lisäystä taloyhtiöille. Julkiseen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistämiseen ehdotetaan yhteensä 15 milj. euroa.
Ajoneuvojen hankintatukiin ehdotetaan seuraavia lisämäärärahoja: täyssähköiset henkilöautot
9,5 milj. euroa, sähkö- ja kaasukäyttöiset pakettiautot 3 milj. euroa sekä sähkö- ja kaasukäyttöiset
kuorma-autot 3 milj. euroa.
Asuinrakennusten energia-avustuksiin ehdotetaan 20 milj. euron lisäystä Valtion asuntorahastosta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ehdotetaan 140 000 euroa avustusten käsittelytehtäviä varten. Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseen ehdotetaan 10 milj. euron avustusmäärärahaa Valtion asuntorahastosta.
Hallinto-oikeuksien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseen
ehdotetaan 1,5 milj. euroa. ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan n. 2 milj. euron ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenoihin 250 000 euron lisäystä vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen. Tähän liittyen Tukesin maksutulojen arviota korotetaan 200 000 eurolla. Tuulivoimarakentamisen ja vihreän siirtymän hankkeiden vauhdittamiseen
mm. lupakäsittelyn ja kaavoituksen sujuvoittamisen avulla ehdotetaan ympäristöministeriön hallinnonalalle yhteensä 1,75 milj. euron lisäystä.
Maahanmuuton kokonaisuus
Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottomenoihin ehdotetaan n. 400 milj. euron lisäystä ja vastaanoton asiakkaille maksettaviin tukiin n. 95 milj. euron lisäystä. Maahanmuuttoviraston resurssien turvaamiseksi virastolle ehdotetaan 7,2 milj. euron lisäystä.
Ukrainasta sotaa pakenevien lasten varhaiskasvatukseen ehdotetaan 67 milj. euroa. Lisäksi eriikäisille järjestettävään kielikoulutukseen ehdotetaan yhteensä 2,5 milj. euroa.
Ukrainasta sotaa pakenevien lastensuojelulasten lastensuojelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ehdotetaan varattavan 5 milj. euroa.
Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 3,6 milj. euroa turvapaikanhakijoiden tai tilapäistä suojelua
hakevien rekisteröinnistä aiheutuviin menoihin.
Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamiseksi korkeimman hallinto-oikeuden resursseja
ehdotetaan vahvistettavan 1 milj. euroa ja muiden tuomioistuinten resursseja 2,5 milj. euroa. Lisäksi turvapaikan hakijoiden oikeusapuun ehdotetaan n. 1,1 milj. euroa.
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Digi- ja väestötietovirastolle ehdotetaan yhteensä 672 000 euron lisäystä Ukrainasta sotaa pakenevien perhesuhteiden selvittämiseen ja niiden väestötietojärjestelmään rekisteröintiin sekä kotikuntarekisteröinteihin.
Ukrainaan annettava apu
Venäjän hyökkäykseen vastaamiseksi esitetään 70 milj. euron lisäystä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön Ukrainan akuutin humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi ja jälleenrakennuksen tukemiseksi. Tuloarvioissa on huomioitu Tullin hallussa olevien Bitcoin-virtuaalivaluuttojen
myynnistä saatavat tulot.
Puolustusvoimille ehdotetaan n. 8,3 milj. euron määrärahaa Ukrainalle annettavan materiaalisen
tuen rahoittamiseen.
Sisäministeriön hallinnonalan erityismenot-momentille ehdotetaan 5 milj. euroa Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin siviilipuolen materiaaliavun kustannuksiin.
Ukrainan kulttuuriperinnön suojaamiseen tarkoitettuun kriisiapuun ehdotetaan 50 000 euroa.
Energiahintojen nousun takia tehtävät toimet
Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin ehdotetaan tehtävän ylimääräinen indeksitarkistus
1.8.2022 lukien kompensoimaan hintojen nopeaa nousua pienituloisilla. Ehdotus lisää valtion
menoja yhteensä arviolta 93,8 milj. euroa v. 2022 ja 10 milj. euroa v. 2023. Verotulot alenisivat
lisäksi kaikkiaan n. 59 milj. eurolla.
Uuteen logistiikka-alan kuljetustukeen ehdotetaan 75 milj. euron määrärahaa. Tuella on tarkoitus
kompensoida äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka johtuu Venäjän helmikuussa 2022
Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta.
Muut Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset
Viidelle yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle sairaanhoitopiirille ehdotetaan 5 milj. euroa sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusten käynnistämiseen.
Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi päätettyjen pakotteiden toimeenpanon
ym. kustannuksiin ehdotetaan ulkoministeriön toimintamenoihin 480 000 euron, ulosottolaitokselle 695 000 euron ja Tullille 1,5 milj. euron lisäystä.
Ruokaviraston toimintamenoihin ehdotetaan 350 000 euroa varautumisen kannalta tarpeellisiin
laitehankintoihin.
Lisäksi osa sisäministeriön hallinnonalakohtaisen yleisperustelutekstin yhteydessä esitellyistä
väestönsuojelun varautumisen tehostamisen kokonaisuudesta lukeutuu Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi päätettyihin toimiin.
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Koronaviruspandemian vaikutukset ja jälkihoito
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten vähentämiseen ehdotetaan yhteensä 120 milj. euroa. Määrärahasta osoitettaisiin 58 milj. euroa esi- ja perusopetukseen, 26 milj. euroa ammatilliseen koulutukseen ja 17 milj. euroa lukiokoulutukseen. Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan nuorisotyöhön osoitettaisiin 7 milj. euroa, harrastamisen
Suomen malliin 5 milj. euroa ja Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien uusstarttiin 2 milj. euroa. Lisäksi kunnille kohdennettaviin valtionavustuksiin lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamiseen ehdotetaan 5 milj. euroa.
Korona-aikana kertyneiden rikosasioiden ruuhkien purkamiseen ehdotetaan tuomioistuimille ja
syyttäjälle yhteensä n. 3,9 milj. euroa. Täytäntöönpanoruuhkan helpottamiseksi Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan n. 2,2 milj. euroa, jotta sakonmuuntorangaistusta suorittavia voitaisiin sijoittaa ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen.
Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 2,15 milj. euroa korvauksiin sisärajavalvonnasta ja koronaviruspandemian torjunnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 7,2 milj. euron lisäystä varusmiesten ruokarahoihin, joita on maksettu koronaviruspandemian vuoksi.
Aluehallintovirastolle ehdotetaan 6,0 milj. euroa koronaviruspandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin ja ruuhkien purkuun.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenoihin
ehdotetaan yhteensä n. 1,9 milj. euron lisäystä koronaviruspandemian aiheuttamiin hankintoihin
ja kasvaneisiin henkilöstömenoihin. Lisäksi vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuolelta ostettaviin, pääasiassa erikoissairaanhoidon palveluihin ehdotetaan 1,1 milj. euron määrärahalisäystä.
Sairausvakuutuslain väliaikaisten muutosten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi edelleen
ajalle 1.7.—31.12.2022. Muutokset koskevat mm. yksityisessä sairaanhoidossa tehtyjen koronarokotusten ja koronatestien korvaamista. Voimassaolon jatkaminen lisää valtion kustannuksia n.
4,3 milj. euroa.
Hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvät muutokset
Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän välttämättömien ICT-muutoskustannusten korvaamiseen ehdotetaan 150 milj. euron valtuutta. Valtuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 milj. euroa v. 2022 ja 100 milj. euroa v. 2024. Tästä 50 milj. euroa ehdotetaan siirrettäväksi palvelurakenteen kehittämiseen vuodelle 2022 varatuista määrärahoista.
Hyvinvointialueiden rahoituslain (617/2021) mukaan hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet maksetaan hyvinvointialueille vuoden 2022 joulukuussa.
Hyvinvointialueiden rahoitukseen ehdotetaan 99,5 milj. euron lisäystä, koska vuoden 2023 rahoituksen määrää koskeva arvio on tarkentunut. Lisäksi hyvinvointialueille joulukuussa 2022 maksettavaan erään ehdotetaan 880,5 milj. euron lisäystä. Kyseinen rahoitus on hyvinvointialueiden
rahoituslain mukaista aikaistusta vuodelta 2023.
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Valtion omistajaohjaus
Vuoden 2021 joulukuun lopussa tapahtuneen maakaasun hinnan poikkeuksellisen voimakkaan
kohoamisen seurauksena valtio päätti pääomittaa Gasum Oy:tä varmistaakseen yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä energiakriisissä. Pääomitus toteutettiin Governia Oy:n myöntämällä
pääomalainalla Gasum Oy:lle. Governia Oy:n Gasum Oy:lle antaman pääomalainan sekä kertyneen korkosaatavan hankkimisesta valtiolle Governia Oy:n pankkilainan takaisinmaksamiseksi
joko lunastamalla pääomalainasaatava ja kertynyt korkosaatava tai Governia Oy:öön tehtävällä
oman pääoman ehtoisella sijoituksella ehdotetaan 212 milj. euron määrärahaa.
Lisäksi varaudutaan enintään 540 milj. euron valtiontakaukseen vakuudeksi Finnair Oyj:n lainalle. Tarkoituksena on jatkaa kolmella vuodella valtion lainatakausta enintään 10.6.2026 asti.
Henkilötunnusten uudistaminen
Henkilötunnuksia koskevan lainsäädännön uudistuksen toteutukseen ehdotetaan yhteensä n. 5,2
milj. euroa. Tästä Verohallinnon osuus on n. 1,8 milj. euroa, Digi- ja väestötietoviraston n. 1,5
milj. euroa, Maahanmuuttoviraston n. 1,6 milj. euroa ja Poliisin n. 0,4 milj. euroa. Uudistuksella
turvataan henkilötunnusten määrän riittävyys, kun henkilötunnuksen välimerkistä tehdään osa
yksilönumeroa. Lisäksi henkilötietojärjestelmää uudistetaan siten, että se mahdollistaa henkilöiden etärekisteröinnin sekä henkilöiden yksilöintitunnuksen luomisen.
Valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen vaikutukset
Valtiolle on solmittu uusi virka- ja työehtosopimus ajanjaksolle 1.3.2022—29.2.2024. Sopimuksen vaikutukset vuodelle 2022 huomioidaan tässä lisätalousarviossa kaikilla hallinnonaloilla. Yhteensä määrärahalisäykset vuodelle 2022 ovat n. 47 milj. euroa.
Kuntatalouteen kohdistuvat toimet
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan nettomääräisesti 3,3 milj. euron lisäystä lähinnä teknisistä muutostekijöistä johtuen. Kuntien veromenetysten korvauksiin ehdotetaan 101
milj. euron lisäystä matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta johtuen. Lisäksi kunnille ehdotetaan n. 4,5 milj. euron lisäystä, koska työllisyyden edistämisen kuntakokeilut ovat viivästyneet.
Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan sekä koronaviruspandemian jälkihoidon vuoksi
ehdotettavia määrärahalisäyksiä on kuvattu tarkemmin yleisperustelujen edeltävissä osioissa.
Seuraavassa on koottu tietoa, miten nämä ehdotukset vaikuttavat kuntatalouteen. Vihreän siirtymän kokonaisuuteen lukeutuvista määrärahalisäyksistä arviolta 16 milj. euroa kohdistuu kuntatalouteen, lähinnä öljylämmityksestä luopumiseen ja ravinnekierrätyshankkeisiin. Maahanmuuton kokonaisuuden määrärahalisäyksistä osa, lähinnä varhaiskasvatusta koskeva osuus, kohdistuu kuntatalouteen. Joukkoliikenteen tukeen ehdotettavasta lisäyksestä 40,5 milj. euroa kohdistuu
kunnille. Koronaviruspandemian jälkihoidon lapsiin ja nuoriin kohdistuvan 120 milj. euron kokonaisuuden määrärahalisäyksistä valtaosa kohdistuu kuntatalouteen.
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Tasapaino ja valtionvelka
Määrärahojen lisäys vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä on nettomääräisesti n. 2,3
mrd. euroa. Tuloarviota on esityksessä korotettu n. 1 mrd. eurolla. Esitys lisäisi valtion nettolainanoton tarvetta n. 1,3 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2022 arvioidaan n. 8,9 mrd. euroa. Budjetoitu valtionvelka olisi n. 138 mrd. euroa vuoden 2022 lopussa, mikä on n. 52 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
— Verotulot
— Muut tulot
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
— Nettolainanotto
— Velanhallinta

2021
Tilinpäätös

2022
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)

2022
Hallituksen
esitys

2022
Yhteensä

66 002
364

65 540
528

2 304
167

67 844
695

56 441
46 753
9 688

57 907
48 679
9 228

1 037
1 057
-20

58 944
49 736
9 207

4 307
3 683
624

7 634
-

1 267
-

8 900
-

Vaalikauden kehys
Vakavassa ja merkittävästi muuttuneessa koko Eurooppaa koskettavassa turvallisuuspoliittisessa
tilanteessa hallitus teki kevään julkisen talouden suunnitelman yhteydessä seuraavan kehyspoikkeuksen:
Tilanteeseen välittömästi liittyvät maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden, kyberturvallisuuden
välttämättömät menolisäykset katetaan kehyksen ulkopuolisina.
Samoin Ukrainaan annettu apu, sotaa pakenevien ukrainalaisten auttaminen ja sotaan liittyvien
pakotteiden välittömät vaikutukset valtion toiminnalle katetaan kehyksen ulkopuolisina.
Kehyksen ulkopuolisina rahoitetaan myös vuosien 2022—2023 määräaikaisia huoltovarmuuden
kannalta välttämättömiä toimia, erityisesti investointeja, jotka samanaikaisesti sekä lisäävät kotimaista energiantuotantoa että tukevat uuden fossiilista energiaa korvaavan teknologian hyödyntämistä. Samoin näihin rinnastettavat äkillisen energiahintojen nousun takia tehtävät vuoden
2022 yksittäiset toimet sopeutumisen siirtymäajalla katetaan kehyksen ulkopuolelta.
Myös Euroopan unionin tasolla kiinnitetään huomiota Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuviin toimiin Ukrainan tukemiseksi ja sotaa pakenevien pakolaisten auttamiseksi sekä muihin so-
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dasta aiheutuviin seurauksiin. Samoin energian hinnan nousu herättää huolta unionin tasolla.
Kansallisia toimia toteutetaan ottaen huomioon myös unionin tason linjaukset ja toimet.
Edellä mainittu kehyspoikkeus otetaan huomioon kehystason rakennekorjauksena, eli vaalikauden kehystä nostetaan menoja vastaavasti, jolloin ao. menot tulevat katettua kehyksen ulkopuolisena. Rakennekorjaus on 1 991,5 milj. euroa vuotta 2022 koskien: kyberturvallisuus 38,3 milj.
euroa, rajaturvallisuus ja maanpuolustus 689,4 milj. euroa, maahanmuuton kokonaisuus 586,0
milj. euroa, huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja vihreää siirtymää tukevat toimet 175,3
milj. euroa, huoltovarmuus 286,2 milj. euroa, energiahintojen nousun takia tehtävät toimet 124,6
milj. euroa, Ukrainaan annettu apu 83,3 milj. euroa, muut menot 8,4 milj. euroa. Menoja on kuvattu tarkemmin yleisperustelujen edeltävissä osioissa. Poikkeuslausekkeen piiriin kuuluvista
menoista pieni osa on jo valmiiksi kehyksen ulkopuolisia menoja, esim. työttömyysturvan menot,
joihin KEL-indeksin ylimääräinen tarkistus vaikuttaa. Tästä syystä kehyksen rakennekorjaus on
pienempi kuin poikkeuslausekkeen piiriin kuuluvien menojen kokonaismäärä (2 042,6 milj. euroa vuotta 2022 koskien).
Hallitus linjasi vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen yhteydessä, että koronavirustilanteen takia
päätettyjen julkisoikeudellisten rajoitustoimien ajanjaksolta toimijoille maksettavat korvaukset
sekä työttömyysturvaa koskevat väliaikaiset muutokset katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina v. 2022, samoin kuin viranomaisten rajoitustoimista ja rajoitustoimista aiheutuvien korvausten
toimeenpanosta aiheutuvat menot. Myös tämä kehyspoikkeus otetaan huomioon vastaavan suuruisena kehystason rakennekorjauksena. Kehystasoa korotetaan rakennekorjauksena 4,6 milj. eurolla. Menot on eritelty alla olevassa taulukossa.
Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 1 787 milj. eurolla. Vuoden 2022 kehysmenojen taso olisi 55 120 milj. euroa. Kun huomioidaan kehyksen hinta- ja rakennemuutokset ja kehysmenojen lisäys, jää kuluvan vuoden jakamattomaksi varaukseksi 192 milj. euroa. Vuodelta
2021 siirtyi 121 milj. euroa käyttämättä jäänyttä jakamatonta varausta, joka oli käytettävissä kertaluonteisiin menoihin v. 2022. Erä on käytetty kokonaan tässä lisätalousarvioesityksessä, mm.
lapsiin ja nuoriin kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten vähentämisen
kokonaisuuteen (120 milj. euroa).
Koronaan liittyvät välittömät terveysturvallisuuden kustannukset katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina edelleen vuosina 2022 ja 2023. Sairausvakuutuslain väliaikaisten muutosten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi edelleen ajalle 1.7.—31.12.2022, mistä johtuviin menoihin ehdotetaan 4,3 milj. euron lisäystä.
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Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti

23.01.01
24.30.66
27.10.18
27.10.18
27.10.18
27.10.19
28.70.01
28.70.20
28.89.31
28.90.30
31.10.20
31.10.21
31.10.77

26.20.01
27.10.01
Yhteensä

Asia

2022

Puolustusvoimien menojen indeksikorjauksen tarkistus vuoden 2021
toteutuneen hintakehityksen mukaiseksi (sopimusperusteinen hintakorjaus).
10,6
Monitoimihävittäjiä koskeva hintakorjaus (sopimusperusteinen hintakorjaus)
31,0
Valtion vuosia 2022—2024 koskeva palkkaratkaisu (sopimusperusteinen hintakorjaus)
47,4
Ajoitusmuutos ICT-hankkeissa.
0,9
Kehitysyhteistyön yhteishanke. Läpivirtauserä, vastaava tulo
momentilla 12.24.99.
0,9
Ajoitusmuutos PVKEH 2021 -tilausvaltuuden maksatuksissa.
-77,4
Ajoitusmuutos PVKEH 2022 -tilausvaltuuden maksatuksissa.
-8,9
Vuoden 2018 siirtomäärärahan uudelleenbudjetointi.
30,9
Vuotta 2022 koskeva monitoimihävittäjien rahoitusprofiilin päivitys
vastaamaan hankintasopimuksia ja hankkeen rahoitussuunnitelmaa. -1 500,0
Vuoden 2020 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointi.
14,0
Vuoden 2021 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointi.
25,9
Hyvinvointialueiden joulukuun 2022 rahoituserän korjaus (ajoitusmuutos).
979,9
Vuodelta 2021 käyttämättä jääneiden, kuntarakennelain mukaisten
yhdistymisavustusten palautus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen.
8,6
Uudelleenbudjetointi liittyen Emäjoen kevyenliikenteen sillan
rakentamiseen.
0,6
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ja kuntien joukkoliikennehankkeiden määrärahan uudelleenbudjetointi.
26,8
EU CEF -tukea vastaava määräraha. Vastaava tulo momentilla
12.31.10.
6,2
Turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen liittyvä kehyspoikkeus. Rajatut
menot katetaan kehyksen ulkopuolisina menoina ja menoista tehdään
vastaavan suuruinen kehystason rakennekorjaus. Kyberturvallisuus
38,3 milj. euroa, rajaturvallisuus ja maanpuolustus 689,4 milj. euroa,
maahanmuuton kokonaisuus 586,0 milj. euroa, huoltovarmuutta,
energiaomavaraisuutta ja vihreää siirtymää tukevat toimet 175,3 milj.
euroa, huoltovarmuus 286,2 milj. euroa, energiahintojen nousun takia
tehtävät toimet 124,6 milj. euroa, Ukrainaan annettu apu 83,3 milj.
euroa, muut menot 8,4 milj. euroa.
1 991,5
Vuodelta 2021 siirtynyt käyttämätön jakamaton varaus käytetään lisätalousarvioesityksen kertaluonteisiin menoihin, mm. lapsiin ja nuoriin
kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten
vähentämisen kokonaisuus 120 milj. euroa.
120,5
Kehyksen ulkopuolelta katettavat koronavirustilanteeseen liittyvät
menot, yhteensä 4,6 milj. euroa.
Sisärajavalvonta ja koronapandemian torjunta. Aiheutuneet ylimääräiset kustannukset aikavälillä tammikuu—maaliskuu 2022.
2,2
Varusmiesten ruokarahat. Tammi- ja helmikuun 2022 osuus.
2,4
1 714,1

2023

-0,3
35,4
3,9

-979,9

-941,0
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Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään 1,25 milj. euron lisäystä valtioneuvostokorttelin rakennushankkeeseen liittyvään valtioneuvoston valvomon siirtoon sekä 1,5 milj. euron
lisäystä ulkoasiainhallinnon työasemien vaihtamiseen.
Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeudenhoidon turvaamiseen ehdotetaan eri viranomaisille jakautuva 4 milj. euron lisäys.
Sisäministeriön hallinnonala
Kahden ulkorajavartiolaivan hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle vuodelle 2022 myönnettyä valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 128 milj. eurolla 448 milj. euroon.
Poliisin toimintamenoihin ehdotetaan 5,0 milj. euroa materiaaliseen varautumiseen sekä 280 000
euroa harmaan talouden torjuntaohjelman toimeenpanoon.
Suojelupoliisille ehdotetaan 1,8 milj. euroa väistötilasta aiheutuviin menoihin.
Sisäministeriön toimintamenoihin ehdotetaan 640 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojeluun
varautumisen tehostamiseen sekä väestönsuojelun ja omatoimisen varautumiseen koulutukseen
ja viestintään. Lisäksi pelastustoimelle ehdotetaan 250 000 euroa väestönsuojakannan ja -suojapaikkojen kuntoa koskevaan selvitykseen sekä 380 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojelun
valtakunnallisen johtamisjärjestelyjen ja suunnitteluun, pelastajakoulutettavamäärän lisäämisen
valmisteluun sekä varautumiskoulutuksen lisäämiseen.
Puolustusministeriön hallinnonala
Monitoimihävittäjän (F-35A) hankintaan liittyvän tilausvaltuuden vuoden 2022 maksuosuutta
ehdotetaan vähennettävän 1,5 mrd. euroa vastaamaan hankintasopimusten yhteydessä päivittynyttä arviota rahoitussuunnitelmasta. Vuonna 2022 toteutuviin menoihin käytetään vuodelle
2021 budjetoitua siirtomäärärahaa. Lisäksi ehdotuksessa otetaan huomioon valuuttakurssimuutoksesta ja indeksitarkistuksesta tähän mennessä aiheutuneet menot.
Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan alkeis- ja peruslentokoulutuspalvelujen kustannusten nousun vuoksi 3,7 milj. euroa.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtion kiinteistöstrategian menoihin ehdotetaan 5,9 milj. euron lisäystä, josta 2,2 milj. euroa
kiinteistökaupan etuosto-oikeuden käyttöön ja 3,7 milj. euroa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lopettamisen aiheuttamiin täsmäytyskirjauksiin.
Verohallinnon toimintamenoihin ehdotetaan 3,0 milj. euron lisäystä alkoholin verkkokaupan ja
vakuutuskuorien valvontahankkeisiin sekä rajat ylittävän arvonlisäverollisen kaupan laajentumisen ja energiaverotuksen muutosten aiheuttamiin kustannuksiin.
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Tullin toimintamenoihin ehdotetaan 2,3 milj. euron lisäystä alkoholin verkkokauppahankkeeseen, tiedonhallintalain velvoitteiden toteuttamiseen sekä Verohallintoa palvelevien järjestelmien kustannuksiin.
Kansalliselle tulorekisterille ehdotetaan 2,5 milj. euron lisäystä positiivisen luottotietorekisterin
toteutukseen.
Digi- ja väestötietovirastolle ehdotetaan 1,6 milj. euroa asiakaspalveluruuhkien ehkäisemiseen.
Tilastokeskukselle ehdotetaan n. 1 milj. euroa liikenteen ja työkoneiden sekä ilmansaasteiden
päästölaskentaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen lisäämiseen sekä tuki- ja neuvontapalveluihin ehdotetaan 7,5 milj. euroa. Tavoitteena on opiskelumahdollisuuksien lisääminen mm. Ukrainasta sotaa paenneille. Suomen Akatemialle ehdotetaan 0,5 milj. euron lisävaltuutta. Lisäys kohdennetaan suomalaisille tutkimusorganisaatioille ukrainalaisten tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen suunnittelua varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön pääomittamiseen ehdotetaan kertaluonteisesti enintään 4,7 milj. euroa (kehyksen ulkopuolelta) edellyttäen, että Helsingin kaupunki osallistuu perustettavan yhtiön rahoittamiseen vähintään valtion osuutta vastaavalla summalla. Lisäksi Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallintokustannuksiin ehdotetaan kertaluonteista 273 000 euron lisäystä.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä ehdotetaan 6 milj. euron määrärahaa. Sen avulla voitaisiin myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja järjestöille sekä näiden keskeisille palveluntarjoajille.
Sahasaarenkadun tieyhteyteen Kemin biotuotetehtaalle ehdotetaan 14 milj. euron valtuutta ja 3
milj. euron määrärahaa. Lisäksi valtatie 6 Korian kohta -hankkeelle ehdotetaan 12 milj. euron
valtuutta ja 1 milj. euron määrärahaa vuodelle 2022.
Aiemmin päätetyt Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ja vedenpinnan nostoon liittyvät investoinnit ehdotetaan peruttaviksi. Hankkeille osoitetuista yhteensä 95 milj. euron valtuudesta
ehdotetaan peruttavaksi sitomaton osuus 92,9 milj. euroa.
Aiemmin päätettyjen väyläverkon kehittämishankkeiden valtuuksia ehdotetaan korotettavaksi siten, että niistä aiheutuisi yhteensä 6,8 milj. euron lisämäärärahatarve vuodelle 2022 ja 3,6 milj.
euron määrärahatarve vuodelle 2023. Valtuuskorotukset aiheutuvat pääosin kustannustason noususta ja urakoihin liittyvien kustannusriskien mahdollisesta toteutumisesta. Matkustajajunien
viestintäyhteyksien laadun parantamiseen ehdotetaan 4,7 milj. euroa.
Joukkoliikenteen tukeen ehdotetaan 48 milj. euron lisäystä. Tämän avulla korvattaisiin kaupunkiseuduille arviolta puolet lipputulomenetyksistä, jotka joutuvat alentuneista matkustajamääristä.
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Lisäksi määrärahaa käytettäisiin ELY-keskusten markkinaehtoista liikennettä korvaaviin liikennehankintoihin sekä linja-autoliikenteen nousseiden liikennöintikustannusten korvaamiseen kaupunkiseuduille.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen ehdotetaan 87 milj. euroa. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia aloille, joiden katsotaan olevan erityisen alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille. Sähköistämistuen tavoitteena on ehkäistä riskiä hiilivuodolle, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan
hiilineutraalimmaksi. Toiminnanharjoittajan on käytettävä vähintään 50 % myönnetystä tuesta
kehittämistoimiin, jolla ne edistävät toimintansa muuttumista hiilineutraalimmaksi.
Arviota uusiutuvan energian tuotantotuesta alennetaan 174 milj. eurolla sähkön markkinahinnan
noususta johtuen.
Business Finland Venture Capital Oy:lle ehdotetaan 30 milj. euron pääomitusta kanssasijoitusrahaston perustamiseen.
Turveyrittäjien tukemiseen varattu 30,6 milj. euron suuruinen vuoden 2021 määräraha ehdotetaan peruutettavaksi turpeen muuttuneen kysyntätilanteen vuoksi.
Valtion kokonaan omistama uusi erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy aloittaa toimintansa
1.7.2022. Sen pääomittamiseen ehdotetaan 10 milj. euron määrärahaa osana RRF-rahoitusta ja
valtionavustukseen 10 milj. euron määrärahaa.
Työllisyyden kuntakokeilun viivästymisestä johtuen ehdotetaan kunnille 4,45 milj. euron korvausta viivästymisestä aiheutuneisiin laskennallisiin kustannuksiin.
REACT-EU-välineen myöntämisvaltuuteen ehdotetaan n. 2,9 milj. euron lisäystä EU:lta tulevan
rahoituksen tarkentumisesta johtuen. REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu koronaelvytykseen
suunnattavaksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoitukseen ehdotetaan yhteensä n. 10,5 milj. euron lisäystä mm. lakisääteisten tehtävien hoitamisen turvaamiseksi, globaalien kriisien seurantaan ja torjuntaan liittyviin tehtäviin sekä uuden vanhemmuuslain toimeenpanon aiheuttamiin kustannuksiin.
Valtionvelan korkomenot
Yleinen korkotaso on noussut aiemmin ennakoitua voimakkaammin, jonka seurauksena arviota
valtionvelan korkomenoista ehdotetaan korotettavan 167 milj. eurolla.
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Eduskunnan vuodelle 2022 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen
muutokset pääluokittain, euroa
Pääluokka
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Eduskunta
Tasavallan presidentti
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonala
Sisäministeriön hallinnonala
Puolustusministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonala
30.
Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
31.
Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
36.
Valtionvelan korot
Yhteensä

Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
133 468 000
26 797 000
223 313 000
1 321 222 000
1 038 587 000
1 586 268 000
5 101 923 000
21 581 414 000

Hallituksen
esitys

Yhteensä

500 000
133 968 000
48 000
26 845 000
224 678 000
447 991 000
68 674 000 1 389 896 000
24 602 000 1 063 189 000
662 992 000 2 249 260 000
-905 447 000 4 196 476 000
1 290 115 000 22 871 529 000

7 542 062 000

207 981 000

7 750 043 000

2 752 960 000

235 443 000

2 988 403 000

3 609 404 000

142 237 000

3 751 641 000

3 742 534 000

-2 369 000

3 740 165 000

16 023 938 000
328 578 000
528 010 000
65 540 478 000

98 896 000 16 122 834 000
88 225 000
416 803 000
167 000 000
695 010 000
2 303 575 000 67 844 053 000

Eduskunnan vuodelle 2022 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden
muutokset osastoittain, euroa
Osasto
11.
12.
13.

Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA)
48 678 886 000
6 382 903 000

Hallituksen
esitys

Yhteensä

Verot ja veronluonteiset tulot
Sekalaiset tulot
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja
voiton tuloutukset
15.
Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)

148 995 000
57 906 671 000

148 995 000
1 036 912 000 58 943 583 000

15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta
Yhteensä

7 633 807 000
65 540 478 000

1 266 663 000 8 900 470 000
2 303 575 000 67 844 053 000

2 695 887 000

1 057 410 000 49 736 296 000
53 202 000 6 436 105 000
-73 700 000

2 622 187 000

Vuoden 2022 II lisätalousarvio
TULOARVIOT

Osasto 11

€

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

1 057 410 000

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

1 197 000 000

01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä ................................................
02. Yhteisövero, lisäystä ........................................................................
08. Valmisteverot
07. Energiaverot, vähennystä ................................................................
10. Muut verot
03. Autovero, vähennystä ......................................................................
19. Muut veronluonteiset tulot
09. Muut verotulot, vähennystä .............................................................

211 000 000
986 000 000
-2 000 000
-2 000 000
-137 000 000
-137 000 000
-590 000
-590 000
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Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT

53 202 000

24. Ulkoministeriön hallinnonala

-9 112 000

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä ............................
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä .............
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä ...........................................
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot, lisäystä ............................
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot, lisäystä .....

-9 112 000
55 000 000
55 000 000
6 244 000
6 244 000
200 000
200 000
870 000
870 000

Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA
VOITON TULOUTUKSET

-73 700 000

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

-73 700 000

01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä ...................................

-73 700 000
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Osasto 15
15. LAINAT

1 266 663 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

1 266 663 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä .........................................

Tuloarvioiden kokonaismäärä:
2 303 575 000

1 266 663 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21

€

21. EDUSKUNTA

500 000

40. Valtiontalouden tarkastusvirasto

500 000

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................

500 000

Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI

48 000

02. Tasavallan presidentin kanslia

48 000

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................

48 000

Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä ..................................................
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v),
vähennystä .......................................................................................
10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................
30. Oikeuskanslerinvirasto
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................

224 678 000
11 343 000
11 707 000
96 000
-460 000
212 000 000
212 000 000
35 000
35 000

Pääluokka 24
90. Muut menot

23
1 300 000

58. Lahjoitus Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (kiinteä
määräraha) .......................................................................................

1 300 000

Pääluokka 24
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ulkoasiainhallinto

68 674 000
2 415 000

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
10. Kriisinhallinta

2 415 000
-2 500 000

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), vähennystä ................................................................................
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

-2 500 000
68 759 000

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) ............
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha
3 v) ...................................................................................................

68 759 000
—
—
—

Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ministeriö ja hallinto
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................................................
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .............................................................................
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä .........................................

24 602 000
3 949 000
784 000
513 000
330 000
2 215 000
107 000

Pääluokka 26

24

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

12 749 000

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......................................................................................................
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .....................................
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä ...................................................................................
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................................
30. Syyttäjät

110 000
1 154 000
9 675 000
1 082 000
728 000
1 985 000
1 985 000
1 167 000

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .....
40. Rangaistusten täytäntöönpano

1 167 000
5 102 000

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
50. Vaalimenot

5 102 000
-350 000

20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä ......................................

-350 000

Pääluokka 26
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

662 992 000

01. Hallinto

101 026 000

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v),
vähennystä .......................................................................................
26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—2027 (siirtomääräraha 3 v) ...........................
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä ......................................................................................
10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...........
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........

1 338 000
18 000
-330 000
—
100 000 000
23 107 000
17 109 000
5 998 000

Pääluokka 27
20. Rajavartiolaitos

25
25 169 000

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v) ......................
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä ..........................................
40. Maahanmuutto

25 169 000
—
8 923 000
716 000
3 207 000
5 000 000
504 767 000

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................................................
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä ......................................................................................

9 394 000
400 216 000
95 157 000

Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

-905 447 000

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

-116 003 000

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä ..........................................................................
10. Sotilaallinen maanpuolustus
01.
18.
19.
50.

Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä .........
Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v), vähennystä ..
Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä ......................................................................................

30. Sotilaallinen kriisinhallinta
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .............................................................................

128 000
-116 131 000
-792 349 000
203 521 000
455 839 000
-1 454 872 000
3 163 000
2 905 000
2 905 000
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Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha), lisäystä ....................................................
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä .............................................................
10. Verotus ja tulli
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .........
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......................
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä ........................
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha), lisäystä .........
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä ......................
20. Palvelut valtioyhteisölle
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................................
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
70. Valtionhallinnon kehittäminen
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..............
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................

1 290 115 000
6 329 000
454 000
5 920 000
-45 000
25 839 000
6 077 000
5 367 000
4 395 000
3 000 000
5 000 000
2 000 000
535 000
535 000
7 520 000
1 674 000
279 000
5 567 000
8 191 000
8 191 000
103 871 000
28 815 000
50 000 000
23 056 000
2 000 000

Pääluokka 29
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä ..........
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä .................................................................................................
89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha), lisäystä .................
90. Kuntien tukeminen

27
-4 952 000
-752 000
-4 200 000
979 948 000
979 948 000
104 834 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä ...................................................................................
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), lisäystä ..........................
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä .....................................
92. EU ja kansainväliset järjestöt

3 334 000
101 500 000
58 000 000
58 000 000
—

Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
HALLINNONALA
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ..........
30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä ................................................................................
10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä .........................................
30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä ........................
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä ........................................

207 981 000
5 287 000
156 000
325 000
-204 000
5 000 000
10 000
127 618 000
314 000
-196 000
126 000 000
1 500 000

Pääluokka 29

28

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ..........................................................
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä ...................................................................................
35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä ....................................................................
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................
70. Opintotuki
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................................
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä .......................
80. Taide ja kulttuuri
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ........
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................................
34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) .......................................................................
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ........................
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha),
lisäystä .............................................................................................
89. Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v) .......................................................

42 998 000
48 000
-50 000
26 000 000
17 000 000
8 232 000
111 000
120 000
42 000
9 000
5 450 000
1 250 000
250 000
1 000 000
9 005 000
5 000
9 000 000
5 841 000
45 000
411 000
194 000
28 000
38 000
—
-10 000
162 000
4 973 000

Pääluokka 30
90. Liikuntatoimi

29
2 000 000

52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha), lisäystä ......................................
91. Nuorisotyö

2 000 000
7 000 000

52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..............................

7 000 000

Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN
HALLINNONALA
01. Hallinto ja tutkimus
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......................................................................................................
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ............
10. Maaseudun kehittäminen
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten
turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) ...................................................
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...........................
20. Maa- ja elintarviketalous
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .........
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...............................................................................................
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), lisäystä ...........
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................
48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä .....
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
40. Luonnonvaratalous
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................

235 443 000
-117 000
217 000
906 000
-1 240 000
31 730 000
7 000 000
14 730 000
10 000 000
188 517 000
5 647 000
22 000 000
6 870 000
119 000 000
-700 000
35 700 000
14 272 000
20 000
3 000 000
700 000

Pääluokka 31

30

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......................................................................................................
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
64. Metsähallitus

3 161 000
7 391 000
309 000

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä

309 000
732 000
732 000

Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN
HALLINNONALA
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
10. Liikenne- ja viestintäverkot
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..............................
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ........
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden
muiden valtiontukitehtävien toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha
3 v), lisäystä .....................................................................................
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...................................................................

142 237 000
8 472 000
289 000
7 449 000
427 000
307 000
65 565 000
40 600 000
3 721 000
36 800 000
-15 556 000
68 200 000

4 700 000
15 500 000
48 000 000
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Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

-2 369 000

01. Hallinto

12 802 000

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................................................................
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
vähennystä .......................................................................................
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...................................................................
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha
2 v), lisäystä .....................................................................................
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .......
10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...........
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä ...................................................................
41. Energiatuki (arviomääräraha) ..........................................................
43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha) ....................................................................................................
47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ................................
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä ...
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä .................................................................................................
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä .......
30. Työllisyys ja yrittäjyys
33. Turveyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 3 v) .............................
34. Valtion korvaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun
viivästymisestä (kiinteä määräraha) ................................................
41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v) .
45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ..........................................................................
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä ......................................................................................................
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja
muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) ..................
87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v) .................

320 000
6 566 000
-764 000
228 000
523 000
168 000
610 000
73 000
5 000 000
78 000
-142 761 000
-20 650 000
—
87 000 000
15 000 000
-174 211 000
-56 000 000
6 100 000
22 590 000
—
4 450 000
10 000 000
-160 000
-1 700 000
—
10 000 000

Pääluokka 33
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40. Yritysten erityisrahoitus

105 000 000

45. Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki (siirtomääräraha
2 v) ...................................................................................................
89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........................................................................

75 000 000
30 000 000

Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

98 896 000

01. Hallinto

12 795 000

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon
yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ....................
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........................................................
08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha), lisäystä .......................................................................
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...................................................................
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha), lisäystä ................................................................
02. Valvonta
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ......................................................................................................
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v), lisäystä ..........................................................
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä .............................................................................
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä .........................................................................
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ................................................................................
25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v) ....................
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) .......

270 000
2 089 000
65 000
1 100 000
5 000 000
4 271 000
1 534 000
284 000
387 000
40 000
282 000
541 000
10 467 000
10 467 000
—
—

Pääluokka 35

33

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät
palvelut

7 400 000

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), lisäystä ............................

7 400 000

20. Työttömyysturva

36 800 000

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä ...................................................
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha),
lisäystä .............................................................................................
30. Sairausvakuutus

14 100 000
22 700 000
6 700 000

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä ................................................................................
40. Eläkkeet

6 700 000
38 100 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista
menoista (arviomääräraha), lisäystä ................................................
50. Veteraanien tukeminen

38 100 000
100 000

50. Rintamalisät (arviomääräraha), lisäystä ..........................................
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) ........................................................................................
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) ......................................................
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä .
61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v) ........................................................
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) ....................................

100 000
-15 000 000
30 000 000
—
—
-45 000 000
—
—
—

Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v),
lisäystä .............................................................................................

88 225 000
422 000
223 000
199 000

Pääluokka 36

34

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

16 499 000

20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha
3 v) ...................................................................................................
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä ...............
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................................................................................
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä ...................................................................
34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja
kaasulämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...
37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen
(siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........................................................
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin
edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ....................................
56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä .................................................
60. Siirto Valtion asuntorahastoon ........................................................

—
-2 815 000
1 314 000
18 000 000
71 304 000
194 000
9 860 000
1 250 000
20 000 000
40 000 000
—

Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT

167 000 000

01. Valtionvelan korko

167 000 000

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä ................................

Määrärahojen kokonaismäärä:
2 303 575 000

167 000 000
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TULOARVIOT

Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01. Ansio- ja pääomatuloverot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 211 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys johtuu alkuvuoden ennustettua suuremmista kertymistä, sekä kansaneläkeindeksin ylimääräisen indeksitarkistuksen arvioidusta verotuottoa alentavasta vaikutuksesta, mikä on arviolta 18 000 000 euroa vuonna 2022.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain
93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, minkä johdosta verotuottoa vähentää lisäksi matkakuluvähennyksen tilapäinen korottaminen, jonka arvioitu verotuottoa alentava vaikutus on 31 000 000
euroa vuonna 2022.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

211 000 000
10 944 000 000
11 342 834 388
9 317 154 368
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02. Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 986 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys johtuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista sekä veropohjaennusteen päivittymisestä. Yhteisöveron kertymä oli vuonna 2021 ennakoitua vahvempi. Lisäksi vuonna 2022 verovuoden 2021 lisäennakoita on maksettu arvioitua enemmän. Korkeat lisäennakot
ovat seurausta yritysten vuoden 2021 ennakoitua paremmasta taloustilanteesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

986 000 000
3 831 000 000
3 686 272 571
2 787 601 286

08. Valmisteverot
07. Energiaverot
Momentilta vähennetään 2 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 62 000 000 euroa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen alenemisen vuoksi ja 9 000 000 euroa kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen, konesalien ja sähkökattiloiden sekä eräiden muiden konesalien ja lämpöpumppujen sähköveronalennuksen voimaantulon viivästymisen vuoksi
sekä vähennyksenä 73 000 000 euroa energiankulutuksen ennustetun alenemisen vuoksi.
Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-2 000 000
4 506 000 000
4 129 214 750
4 459 053 143

10. Muut verot
03. Autovero
Momentilta vähennetään 137 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys johtuu sähköautojen aiempaa suuremmasta myyntiosuudesta ja uusien henkilöautojen aiempaa pienemmästä myyntiennusteesta. Käytettyjen henkilöautojen verotuottoa siirtyy puolestaan kertyväksi vuodelta 2021 vuoden 2022 puolelle näiden verotuspäätöksiä koskevan käsittelyruuhkan takia.

11.19
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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-137 000 000
726 000 000
524 117 488
722 198 017

19. Muut veronluonteiset tulot
09. Muut verotulot
Momentilta vähennetään 590 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien
vuosimaksujen kompensoinnin budjetoinnin siirrosta momentille 12.33.02.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-590 000
9 555 000
12 099 572
10 250 315
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Osasto 12
SEKALAISET TULOT

24. Ulkoministeriön hallinnonala
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot
Momentilta vähennetään 9 112 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 10 000 000 euroa
Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä johtuen ja
47 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen vähentymisestä johtuen sekä
lisäyksenä 935 000 euroa EU:n maksuosuudesta Nepalissa toteutettavasta Kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -yhteistoimintahankkeesta johtuen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-9 112 000
24 616 000
9 359 066
28 727 512

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 55 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on arvio Tullin hallussa olevien bitcoinien myynnistä saatavista tuloista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

55 000 000
30 000 000
39 099 320
30 487 974

12.31
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31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
10. Hallinnonalan virastojen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 244 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on EU:n myöntämien CEF-tukien maksatuksia hankkeille Turun ratapihan kehittäminen/Kupittaa—Turku kaksoisraide, Espoon kaupunkirata, Kouvola—Kotka/Hamina radan parantaminen, Vuosaaren meriväylä, Helsingin ratakorridori sekä muun kehittämisen
hankesuunnitteluun.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 244 000
7 750 000
35 253 093
37 847 162

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu vihreän siirtymän lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyvistä
tuloista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

200 000
3 044 000
2 961 649
3 229 854

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 870 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 590 000 euroa aiheutuu yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluntuottajien vuosimaksujen kompensoinnista siirtona momentilta 11.19.09 ja 280 000 euroa tupakkalain mukaisista tehtävistä saatavista tuloista 1.5.2022 alkaen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

870 000
1 600 000
2 345 189
1 754 476
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Osasto 13
KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON
TULOUTUKSET

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
01. Osuus Suomen Pankin voitosta
Momentilta vähennetään 73 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys perustuu toteutuneeseen tuloutukseen. Pankkivaltuusto vahvisti
25.3.2022 Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päätti, että pankki tulouttaa valtiolle 26 300 000 euroa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-73 700 000
100 000 000
100 000 000
188 000 000

41

Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 1 266 663 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 266 663 000
594 041 000
7 039 766 000
4 307 064 736
18 962 445 477
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 21
EDUSKUNTA

40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 avoimuusrekisterin perustamiskustannuksiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

500 000
16 551 000
16 551 000
15 804 000
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Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI

02. Tasavallan presidentin kanslia
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

48 000
8 621 000
8 591 000
6 782 534
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Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01. Hallinto
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 707 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 530 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 perustietotekniikan yhtenäistämisohjelmaan (VNID ja Pälkä), 12 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.01,
90 000 euroa momentilta 24.01.01 ja 45 000 euroa momentilta 33.01.01 arkiston järjestämiseen,
50 000 euroa siirtoa momentilta 29.01.01 laajennettuun hankintojen tukeen, 200 000 euroa siirtoa
momentilta 24.01.01 tilaparannuksiin, 22 000 euroa siirtoa momentilta 32.01.01 TUVE-puhelimiin, 460 000 euroa siirtoa momentilta 23.01.22 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
palkkamenoihin, 100 000 euroa siirtoa momentilta 35.01.01 kiinteistön tilamuutoksiin, 700 000
euroa Meritullinkatu 8:n kiinteistön kalusteinvestointeihin, 1 250 000 euroa korttelihankkeeseen
sisältyvään valtioneuvoston valvomon siirtoon, 1 500 000 euroa ulkoministeriön työasemien
vaihtoon, 960 000 euroa ICT-hankkeiden ajoitusmuutoksiin, 3 865 000 euroa valtioneuvoston
toimenpiteisiin kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa, 471 000 euroa valtioneuvoston kokonaisjohtamisen vahvistamiseen ja 452 000 euroa palkkausten tarkistuksiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

11 707 000
133 081 000
137 816 000
132 324 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 96 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

96 000
11 447 000
11 393 098
10 998 050

23.10
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22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 460 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille
4) enintään 60 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu kuuden henkilötyövuoden siirrosta momentille 23.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-460 000
9 248 000
10 793 000
10 839 000

10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 212 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Governia Oy:n Gasum Oy:lle antaman pääomalainan sekä kertyneen korkosaatavan hankkimisesta valtiolle Governia Oy:n pankkilainan takaisinmaksamiseksi
joko lunastamalla pääomalainasaatava ja kertynyt korkosaatava tai Governia Oy:öön tehtävällä
oman pääoman ehtoisella sijoituksella.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

30. Oikeuskanslerinvirasto
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

212 000 000
5 700 000
355 700 000
705 700 000
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

35 000
3 817 000
3 912 000
3 513 000

90. Muut menot
58. Lahjoitus Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 300 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Åbo Akademille tehtävään lahjoitukseen määräaikaisen oikeustieteen
professuurin perustamista varten.
S e l v i t y s o s a : Ahvenanmaan itsehallinto täyttää 100 vuotta 9. kesäkuuta 2022. Suomen valtio
haluaa muistaa Ahvenanmaata tämän merkkipäivän johdosta lahjoittamalla itsehallintoa ja autonomiaa koskevaan tutkimukseen määräaikaisen professuurin. Lahjoitusprofessuuri perustetaan
Åbo Akademiin oikeustieteen koulutusohjelmaan vuosille 2023—2032. Lahjoituksen tavoitteena
on vahvistaa itsehallintoon ja autonomiaan liittyvää yliopistollista ja tieteellistä tutkimusta sekä
lisätä laaja-alaisesti ymmärrystä itsehallinnon merkityksistä ja vaikutuksista sekä autonomisen
hallinnon erityiskysymyksistä.
2022 II lisätalousarvio

1 300 000
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Pääluokka 24
ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ulkoasiainhallinto
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 415 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 119 000 euroa johtuen palkkausten tarkistuksista, 495 000 euroa johtuen hallinnonalan kyberturvallisuuden kehittämisestä, 173 000 euroa johtuen kyberturvallisuuden kehittämisen vaatimista henkilöstön lisäresurssoinneista, 480 000 euroa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvina lisämenoina johtuen vientivalvonnan ja pakotteiden hoidon asiantuntija- ja tietojärjestelmähankinnoista, 150 000
euroa siirtona momentilta 24.30.66 Suomen Washingtonin-suurlähetystössä toimivan kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten hankinnat ja investoinnit -erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin
menoihin, 204 000 euroa siirtona momentilta 29.01.21 Suomen Lontoon-suurlähetystössä toimivan opetusalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 84 000 euroa siirtona momenteilta 30.40.21, 33.01.01 ja 35.01.01 kansainvälisen vesiasioiden koordinaattorin palkkausja muihin menoihin sekä vähennyksenä 290 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 Merikasarmin tilojen kehittämiseen ja ulkoministeriön arkistojen järjestämiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 415 000
262 367 000
251 655 000
239 721 000
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10. Kriisinhallinta
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
04.
05.
09.

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)
2 108 000
Yhteiset menot
7 644 000
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen,
kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin
9 685 000
11.
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot
1 367 000
14.
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot
16 944 000
15.
EUTM/Malin koulutusoperaation menot
1 367 000
16.
Malin YK-operaation menot (MINUSMA)
1 194 000
18.
Irakin koulutusoperaation menot
7 501 000
23.
Naton Irakin koulutusoperaation menot
670 000
24.
EUNAVFOR MED, Irini-operaation menot
1 477 000
25.
EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot
623 000
Yhteensä
50 580 000

S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 27.30.20 rotaatiokoulutuksessa käytettävän
materiaalin kunnossapitoon ja huoltoon sekä ampumatarvikkeisiin ja se kohdistuu käyttösuunnitelmakohtaan 05.
Käyttösuunnitelmakohtien 15. ja 23. vähennykset aiheutuvat arvioitua pienemmistä operaatiovahvuuksista. Käyttösuunnitelmakohtien 04., 11. ja 14. lisäykset aiheutuvat 1.1.2022 voimaan
tulleista palkantarkistuksista.
Käyttösuunnitelmakohdan 9. lisäys on siirtoa käyttösuunnitelmakohdasta 15.
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
04.
05.
09.

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)
+30 000
Yhteiset menot
-2 500 000
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen,
kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin
uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin
+4 581 000
11.
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot
+16 000
14.
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot
+659 000
15.
EUTM/Malin koulutusoperaation menot
-4 917 000
23.
Naton Irakin koulutusoperaation menot
-369 000
Yhteensä
-2 500 000

24.30
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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-2 500 000
53 080 000
34 707 327
26 543 522

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 68 759 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Myanmarin kehitysluoton 31.7.2020 erääntynyt
164 678,67 euron suuruinen lyhennyserä, jonka maksamista lykättiin vuoden 2020 seitsemännen
lisätalousarvion yhteydessä kirjatun maksuaikataulun mukaisesti, laskutetaan Myanmarilta kokonaisuudessaan heinäkuun 2022 maksuerän laskuttamisen yhteydessä. Lyhennyserän korko on
sama kuin alkuperäisen velan korko 0,75 %. Viivästyskorkoa ei peritä.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yhteensä

Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1)
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen
tiedotus
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle
Korkotuki-instrumentti

222 214 000
213 730 000
47 255 000
49 700 000
123 050 000
4 755 000
2 050 000
87 950 000
24 900 000
775 604 000

1) Sisältää

ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 706 000 euroa ja Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 1 500 000 euroa.

S e l v i t y s o s a : Suomella on Myanmarin hallitukselta saaminen, joka perustuu 22.4.1982 tehtyyn kehitysluottosopimukseen. Luotto on sittemmin vakautettu ja velka uudelleenjärjestelty
Suomen ja Myanmarin hallitusten välillä tehdyllä sopimuksella (SpoS 6/2014). Sopimuksen mukainen jäljellä oleva saatava oli toukokuussa 2020 yhteensä 2,34 milj. euroa. Myanmar maksaa
sopimuksen mukaan velan takaisin 15 vuoden takaisinmaksuajalla. Ensimmäisen seitsemän vuoden ajan Myanmar maksoi saatavasta sopimuksen mukaisesti vain korot. Sopimuskorko on kiinteä 0,75 %. Myanmar maksoi sovitun mukaisesti 31.1.2020 erääntyneen maksuerän. Toinen,
164 678,67 euron suuruinen lyhennyserä erääntyi maksettavaksi 31.7.2020. Myanmarissa helmikuussa 2021 tapahtuneen vallankaappauksen johdosta Debt Service Suspension Initiative (DSSI)
-päätöstä koskeva kahdenvälinen valtiosopimus Myanmarin kanssa jätettiin allekirjoittamatta.
Epävakaa poliittinen tilanne maassa näkyy pitkittyvän. Velkaa uudelleenjärjestellään siten, että

24.30
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31.7.2020 erääntynyt 164 678,67 euron suuruinen lyhennyserä laskutetaan Myanmarilta kokonaisuudessaan heinäkuun 2022 maksuerän laskuttamisen yhteydessä.
Käyttösuunnitelmakohtaan 2. lisätään 40 000 000 euroa kehitysyhteistyöhön ja jälleenrakentamiseen Ukrainassa ja käyttösuunnitelmakohtaan 5. lisätään 30 000 000 euroa humanitaariseen
apuun Ukrainassa. Vastaavasti tuloja tullilta takavarikoiduista ja euroiksi realisoimista bitcoineista on budjetoitu momentille 12.28.99. Bitcoinit ovat rikosten johdosta lainvoimaisesti valtiolle tuomittua valtion irtainta omaisuutta.
Käyttösuunnitelmakohtaan 2. lisätään 935 000 euroa ulkoministeriön ja Euroopan komission välisen Nepalin kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -yhteistoimintahankkeen menoihin.
Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99. Lisäys ei kasvata ulkoministeriön rahoitusosuutta ohjelmalle eikä vaikuta Suomen julkisen kehitysavun määrään.
Käyttösuunnitelmakohdasta 4. vähennetään 150 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen
Washingtonin-suurlähetystössä toimivan kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten hankinnat ja
investoinnit -erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.
Käyttösuunnitelmakohdasta 2. siirretään 7 500 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 5. Tästä
1 500 000 euroa ohjataan Ukrainan kriisin aiheuttamiin humanitaarisiin tarpeisiin Moldovassa ja
Ukrainassa ja 6 000 000 euroa humanitaariseen apuun Syyriaan.
Lisäksi käyttösuunnitelmakohdasta 1. vähennetään 2 026 000 euroa liittyen EKR-rahoituksen
käyttöön.
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
1.
2.
4.
5.
Yhteensä

Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu

2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-2 026 000
+33 435 000
-150 000
+37 500 000
+68 759 000

68 759 000
706 845 000
770 259 000
735 536 000

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksia saa käyttää lainojen myöntämiseen vakuutta vaatimatta Ukrainan tuki- ja jälleenrakennusrahastoihin ja rahoitusvälineisiin.
S e l v i t y s o s a : Tarpeet Ukrainan talouden elpymiseen ja jälleenrakennukseen tulevat olemaan
suuret. Monia yhteistyömuotoja ja rahastoja ollaan tältä osin vasta kehittämässä. Ukrainan talouden elpymistä ja jälleenrakennusta tulee voida rahoittaa joustavasti edellyttäen, että finanssisijoituksille annetut muut reunaehdot ja laatukriteerit täyttyvät.

24.90
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
129 730 000
129 730 000
129 730 000

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän, myös virkaan nimitetyn henkilöstön, palkkausmenojen
rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.
S e l v i t y s o s a : Momentin määrärahalla tuetaan kansainvälisen yhteistyön kehittämistoimia,
joita ei kateta eri hallinnonalojen omilla resursseilla. Olennaista on, että kaikissa hankkeissa voidaan käyttää parasta mahdollista asiantuntemusta, myös silloin kun se edellyttää vakinaisen henkilöstön työpanosta. Hankkeiden toteuttamisessa tulee ottaa huomioon myös hankkeiden luottamuksellisuus, mikä eräillä hallinnonaloilla toteutuu parhaiten vakinaisen henkilöstön käyttämisellä hanketoteutuksessa.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
4 800 000
4 400 000
3 000 000
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Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ministeriö ja hallinto
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 784 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 900 000 euroa Euroopan patenttituomioistuimen jäsenmaksun siirtona momentilta 25.10.03, 222 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, 160 000 euroa talousosaamisen toimintoon siirtona momentilta 25.10.04 ja
2 000 euroa oikeudenhoidon turvaamiseen sekä vähennyksenä 500 000 euroa avoimuusrekisterin
perustamiskustannuksiin siirtona momentille 21.40.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

784 000
24 823 000
24 817 000
23 788 000

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 513 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 249 000 euroa aiheutuu tietosuojavaltuutetun lakisääteisten tehtävien hoidon turvaamisesta, 98 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 75 000 euroa lapsen oikeuksien ja edun toteutumisen turvaamisesta, 68 000 euroa kyberturvallisuuden parantamisesta ja
23 000 euroa oikeudenhoidon turvaamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

513 000
11 733 000
10 905 000
10 141 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 330 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 65 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 265 000 euroa
oikeudenhoidon turvaamisesta.

25.01
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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330 000
9 788 000
8 792 000
8 090 000

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 215 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin määräraha budjetoidaan nettomäärärahana
ja että momentille voidaan tulouttaa oikeusministeriön hallinnonalan toimintaan liittyvät EU:lta
saatavat tulot sekä virastoille työnantajana maksetut tulot.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 995 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Finlex-palvelun uudistamiseen, 350 000 euroa on siirtoa momentilta 25.50.20 vaalitietojärjestelmän uudistamiseen,
100 000 euroa aiheutuu oikeusministeriön hallinnonalan kyberturvallisuuden parantamisesta ja
770 000 euroa oikeudenhoidon turvaamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 215 000
7 562 000
3 395 000
2 578 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 107 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään)
Yhteensä

5 495
4 000
4 330
13 825

S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 17 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 90 000 euroa
saamelaiskäräjien yleishallinnon ja saamen kielen toimiston toiminnan turvaamisesta.
Lisäykset kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

107 000
13 718 000
14 179 066
13 334 425
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10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 110 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 75 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 35 000 euroa
oikeudenhoidon turvaamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

110 000
8 961 000
8 970 000
8 843 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 154 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 000 000 aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusturvan varmistamisesta, 119 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 35 000 euroa oikeudenhoidon turvaamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 154 000
13 052 000
13 481 000
11 911 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 675 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 277 000 euroa oikeudenkäyntiasioiden koronaruuhkan purkamiseen, 2 500 000 euroa turvapaikan hakijoiden oikeusturvan varmistamiseen, 2 280 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, 1 018 000 euroa oikeudenhoidon turvaamiseen ja 1 500 000 euroa hallinto-oikeuksien ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseen sekä vähennyksenä 900 000 euroa Euroopan
patenttituomioistuimen jäsenmaksun siirtona momentille 25.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 675 000
281 327 000
296 092 000
261 254 000

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 082 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 672 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, 170 000 euroa oikeudenhoidon turvaamiseen ja 400 000 euroa turvapaikan-

25.20

55

hakijoiden oikeusapuun (maahanmuuttokokonaisuus) sekä vähennyksenä 160 000 euroa siirtona
momentille 25.01.01 talousosaamisen toimintoon.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 082 000
83 344 000
83 514 000
79 187 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 728 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu turvapaikanhakijoiden oikeusavun varmistamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

728 000
85 935 000
82 078 618
75 421 844

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 985 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 895 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 235 000 euroa
oikeudenhoidon turvaamisesta, 695 000 euroa pakotetoimien lisääntymisestä Ukrainan sodan
vuoksi ja 160 000 euroa luottotietolain uudistamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 985 000
106 966 000
111 741 000
104 296 000

30. Syyttäjät
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 167 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 600 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemiaan liittyvästä oikeudenkäyntiasioiden ruuhkan purkamisesta, 108 000 euroa oikeudenhoidon turvaamisesta ja
459 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 167 000
55 130 000
57 320 000
51 541 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 102 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen vangeille vankeuslain (767/2005) 7 luvun 5 §:n ja 9 luvun 6 §:n mukaisesti.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 228 000 euroa aiheutuu koronan aiheuttamasta täytäntöönpanoruuhkan purkamisesta, 1 339 000 euroa oikeudenhoidon turvaamisesta ja 1 535 000 euroa
palkkausten tarkistuksista.
Momentin perustelujen täydennyksen johdosta määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen
osuudeksi 2 790 000 euroa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 102 000
233 651 000
248 064 000
222 418 000

50. Vaalimenot
20. Vaalimenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 350 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 25.01.21 vaalitietojärjestelmän uudistamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-350 000
16 814 000
16 981 073
3 174 439
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Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 338 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 640 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojeluun varautumisen tehostamiseen muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta, 330 000 euroa siirtona momentilta 26.01.21 sisäministeriön ict-ylläpitomenoihin, 260 000
euroa ihmiskauppatutkinnan mallintaminen -hankkeeseen ja 190 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 35.01.01 ministerin erityisavustajan ja eritysavustajan assistentin palkkaus- ja muihin menoihin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 338 000
16 274 000
16 256 000
15 072 000

04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

18 000
2 304 000
2 212 000
2 233 000

21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 330 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 26.01.01 sisäministeriön ict-ylläpitomenoihin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio

-330 000
1 672 000
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26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021—
2027 (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa voidaan Lain sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021—2027 33 § mukaisesti käyttää sellaisiin ennen avustuspäätöksen tekemistä
syntyneisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1. päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen ja
joita koskeva hakemus tulee vireille viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää pakolaisten uudelleensijoittamismenettelystä, humanitaarisesta maahanpääsystä ja kuntaan sijoittamisesta aiheutuviin siirto- ja kulutusmenoihin sekä enintään 21 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin, joihin on varattu 7 350 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja
3 150 000 euroa Maahanmuuttovirastolle.
S e l v i t y s o s a : Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

—
35 150 000
1 300 000

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu tasomuutoksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

100 000 000
120 000 000
101 297 830
97 364 502

10. Poliisitoimi
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 17 109 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 600 000 euroa aiheutuu turvapaikanhakijoiden / tilapäistä suojelua hakevien rekisteröinnistä, 1 400 000 euroa hybridivaikuttamiseen ja kyberrikoksiin varautumisesta ja torjunnasta, 5 000 000 euroa materiaalisesta varautumisesta, 280 000 euroa harmaan
talouden torjuntaohjelman toimeenpanosta, 360 000 euroa henkilötunnuksen uudistamista koskevasta lainsäädännöstä sekä 6 469 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

17 109 000
806 318 000
838 534 000
802 366 000
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02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 998 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 750 000 euroa aiheutuu Suojelupoliisin teknisen suorituskyvyn
ylläpidosta, 1 100 000 euroa kyberturvallisuuden vahvistamisesta muuttuneen turvallisuusympäristön johdosta, 1 800 000 euroa akuutista väistötilatarpeesta ja 348 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 998 000
40 821 000
43 895 000
49 120 000

20. Rajavartiolaitos
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 25 169 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 20 000 000 euroa aiheutuu kriisinsietokyvyn ja keskeisten suorituskykyjen kehittämisestä (valmiuspaketti), 1 000 000 euroa kyberkyvykkyyden parantamisesta,
2 150 000 euroa sisärajavalvonnan ja koronapandemian torjunnan aiheuttamista kustannuksista
välillä 1.1.—31.3.2022 ja 2 019 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

25 169 000
1 485 000
274 752 000
285 033 000
268 494 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään kahden uuden
ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset, joista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2022 ja
vuoden 2022 jälkeen yhteensä enintään 448 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Valtuuden 128 000 000 euron lisäys aiheutuu hankkeen kustannusarvion noususta.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
—
5 000 000
191 019 000
160 010 000
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30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 716 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 160 000 euroa aiheutuu Pelastusopiston pelastajakoulutusmäärän
lisäämisen valmistelusta ja suunnittelusta, 60 000 euroa pelastustoimen ja väestönsuojelun valtakunnallisen johtamisjärjestelyjen ja suunnittelun tehostamisesta, 250 000 euroa väestönsuojakannan ja -suojapaikkojen kuntoa koskevasta selvityksestä, 160 000 euroa Pelastusopiston varautumiskoulutuksen lisäämisestä ja 86 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

716 000
22 620 000
19 557 000
19 648 000

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 207 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 800 000 euroa aiheutuu hätäviestijärjestelmän (HVJ) uudistamisesta ja 407 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 207 000
66 160 000
60 198 000
59 615 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Ukrainan kriisin siviilipuolen materiaaliavun kustannuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000 000
3 000 000
3 071 841
2 548 343

40. Maahanmuutto
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 394 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 210 000 euroa aiheutuu Maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin varatun määrärahan (RRF pilari3) siirrosta momentilta 32.01.05, 7 184 000 euroa Ukrai-
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nasta pakenevien vaikutuksista Migrin resursseihin, 1 559 000 euroa henkilötunnusten uudistamisesta ja 441 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 394 000
65 367 000
70 822 000
57 387 000

21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 216 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää vastaanoton toteuttamiseksi
erityistilanteissa tarpeellisten palvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja
EU:n rahoittamiin hankkeisiin koskien EU:n sisäisiä siirtoja sekä vastaanottojärjestelmän kapasiteetin lisäämistä.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää tilapäisen suojelun direktiivin 2001/55/EY perusteella suoritettavien (tilapäistä suojelua saavien) siirtojen järjestämisestä
aiheutuviin kustannuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain (301/2004)
93 §:n mukaisesti Suomeen otettavien henkilöiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä sekä
näiden henkilöiden majoittamista varten vuokrattavista lisätiloista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 398 216 000 euroa aiheutuu Ukrainasta pakenevien vastaanottomenoista ja 2 000 000 euroa lääketieteellisistä syistä evakuoitujen vastaanoton kustannuksista
(Medevac).
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

400 216 000
72 091 000
83 935 000
97 433 000

63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 95 157 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Ukrainasta pakenevien vastaanottomenoista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

95 157 000
21 428 000
15 590 955
19 963 529
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Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 128 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

128 000
16 542 000
16 515 000
16 821 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 116 131 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu monitoimihävittäjähankinnan rahoitusprofiilin muutoksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-116 131 000
709 886 000
320 091 150
320 165 739

10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 203 521 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että
1) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen
hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion
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voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2024 enintään
31 497 000 euroa (Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen
hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion
voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2026 enintään
169 040 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus).
3) Vuonna 2022 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen
hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion
voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään
153 881 000 euroa (Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus).
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 176 274 000 euroa
toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvaa lisämäärärahatarvetta, 9 300 000 euroa palkkausten
tarkistuksista, 7 740 000 euroa vuoden 2021 toteutuneen indeksikehityksen mukaista tarkistusta,
7 200 000 euroa varusmiesten ruokarahakustannuksista, 3 700 000 euroa alkeis- ja peruslentokoulutuspalvelujen kustannuksista, 107 000 euroa reserviläispalkkojen korotuksesta sekä vähennyksenä 800 000 euroa vuoden 2021 valuuttakurssimuutoksista.
Toimintaympäristön muutoksesta aiheutuva lisämäärärahatarve aiheutuu pääosin henkilöstölisäyksistä, kertausharjoitusten lisäämisestä, Puolustusvoimien toiminnan tason ja valmiuden ylläpidosta ja säätelystä, materiaalin kunnossapidosta, valmiusrakentamisesta ja polttoaineiden hintojen noususta.
Tilausvaltuuksien muutostarve aiheutuu alkeis- ja peruslentokoulutuksen palveluhankinnan uusista sopimusjärjestelyistä vuosille 2023—2025. Tilausvaltuuksien muutokset toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Valtuustaulukko muuttuu tilausvaltuusmuutosten johdosta seuraavaksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

2022

Vanhat tilausvaltuudet
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus
Kunnossapidon kumppanuus 2020
(Millog 2020) -tilausvaltuus
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä

2023

2024

2025

2026—

Yhteensä
vuodesta
2022
lähtien

4 800

4 800

8 250

8 250

19 645

6 192

5 660

31 497

126 092 126 092 125 692 125 692 377 076

880 644

98 745 45 190 12 400
9 205
3 500
257 532 177 474 143 752 134 897 380 576

169 040
1 094 231
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Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

2023

2024

2025

2026—

Yhteensä
vuodesta
2022
lähtien

94 811
94 811

41 074
41 074

11 709
11 709

6 287
6 287

153 881
153 881

257 532 272 285 184 826 146 606 386 863

1 248 112

2022

Uusi tilausvaltuus
Vuoden 2022 toimintamenojen tilausvaltuus
Uusi tilausvaltuus yhteensä
Valtuudet yhteensä

2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

203 521 000
1 961 003 000
1 960 070 000
1 974 942 999

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)
Momentille myönnetään lisäystä 455 839 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 745 233 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua lisätalousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2022—2027 enintään 1 738 700 000 euroa (Puolustuskyvyn parantaminen 2022 -tilausvaltuus, PVPAR 2022).
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen
2021 (PVKEH 2021) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 233 000 eurolla
747 860 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta.
Vuoden 2018 talousarviossa myönnetystä viisivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
30 892 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 490 000 000 euroa
toimintaympäristön muutoksen vaatimiin puolustusmateriaalihankintoihin, 8 258 000 euroa korvauksena Ukrainaan toimitetusta materiaalituesta, 2 483 000 euroa vuoden 2021 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta ja 307 000 euroa vuoden 2021 valuuttakurssien muutoksista aiheutuneita menoja.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2021 (PVKEH 2021) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 233 000 eurolla 747 860 000 euroon siirtona muihin puolustusmateriaalihankintoihin menoajoituksen tarkentumisesta johtuen. PVKEH 2021 -tilausvaltuuden vuoden
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2022 menoja on vähennetty 67 158 000 eurolla aiheutuen menoajoituksen myöhentymisestä vuodelta 2022 vuosille 2023—2026.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2022 (PVKEH 2022) -tilausvaltuuden vuoden
2022 menoja on vähennetty 8 943 000 euroa johtuen menojen myöhentymisestä vuodelta 2022
vuosille 2023 ja 2024.
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2015, 2016 ja 2018 -tilausvaltuuksien vuoden
2018 siirtomäärärahaa peruutetaan yhteensä 30 892 000 euroa. Määrärahat budjetoidaan uudelleen muihin puolustusmateriaalihankintoihin, koska kyseisillä tilausvaltuuksilla solmittujen Foreign Military Sales -hankintojen menoja siirtyy vuodelle 2023 ja viisivuotinen siirtomääräraha
ole enää silloin käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04
tuloarviossa.
Muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan vuonna 2022 käytettävän 522 553 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 7 915 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 745 233 000 euroa
muihin puolustusmateriaalihankintoihin.
Valtuustaulukko muuttuu tilausvaltuusmuutosten johdosta seuraavaksi:
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot
(1 000 euroa)

Vanhat tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2017)
-tilausvaltuus
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2018)
-tilausvaltuus
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2019)
-tilausvaltuus
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2020)
-tilausvaltuus
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2021)
-tilausvaltuus
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä

2022

2023

2024

2025

20 772

35 287

20 087

32 684

238 148

281 080

276 720

162 148

2026—

Yhteensä
vuodesta
2022
lähtien

108 830
35 450

6 550

993 546
6 550

16 700

7 680

6 970

2 065

191 940
474 110

253 011
577 058

188 751
492 528

44 325
241 222

5 525

38 940

69 833 747 860
110 808 1 895 726

27.10

66

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

Uudet tilausvaltuudet
Puolustusvoimien materiaalinen
kehittäminen (PVKEH 2022)
-tilausvaltuus
Puolustuskyvyn parantaminen
(PVPAR 2022) -tilausvaltuus
Uudet tilausvaltuudet yhteensä
Valtuudet yhteensä

2022

2023

2024

2025

2026—

Yhteensä
vuodesta
2022
lähtien

48 443

50 724

49 298

3 000

4 000

155 465

48 443

655 700
706 424

332 250
381 548

290 250
293 250

460 500 1 738 700
464 500 1 894 165

522 553 1 283 482

874 076

534 472

575 308 3 789 891

2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

455 839 000
819 862 000
504 311 000
779 398 000

19. Monitoimihävittäjien hankinta (siirtomääräraha 5 v)
Momentilta vähennetään 1 454 872 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää varaosien, vaihtolaitteiden ja
tuotetukipalvelun hankintaan.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 500 000 000 euroa Monitoimihävittäjien hankinta 2021 -tilausvaltuuden vuoden 2022 maksatusmäärärahan
myöhentämisenä tuleville vuosille hankinnan menoajoituksen tarkennuttua sopimuksen allekirjoittamisen myötä. Vuonna 2022 toteutuviin tilausvaltuuden menoihin käytetään vuodelle 2021
budjetoitua siirtomäärärahaa.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 23 751 000 euroa Monitoimihävittäjien
hankinnan muuhun rahoitukseen tehty ostovoimatarkistus, joka kohdentuu vuodelta 2021 siirtyneeseen siirtomäärärahaan sekä 14 177 000 euroa toteutuneista valuuttakurssimuutoksista aiheutuneista tappioista ja 7 200 000 euroa vuoden 2022 indeksimenotarkistuksesta.
Perustelujen muutoksella mahdollistetaan tuotetukipalvelu, koska F-35A-hävittäjäjärjestelmän
ylläpito ostetaan palveluhankintana käyttäjämaiden huoltoverkostosta (Global Support Solution).
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-1 454 872 000
1 522 500 000
1 479 000 000
10 000 000
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50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 163 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys johtuu toimintaympäristön muutokseen liittyvästä koulutustarpeen kasvusta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 163 000
4 972 000
4 708 000
3 652 000

30. Sotilaallinen kriisinhallinta
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 905 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen edellyttämiin ampumatarvike-, huolto- ja
materiaalikuluihin.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
01.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
11.
12.
15.
16.
17.
19.
20.
Yhteensä

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)
Sotilastarkkailijatoiminnan menot
Resolute Support -operaatio, Afganistan
Irakin koulutusoperaation menot
EUTM/Mosambikin koulutusoperaation menot
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot
EUNAVFOR MED Irini, Välimeren operaation menot
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot
EUTM/Malin koulutusoperaation menot
Malin YK-operaation menot (MINUSMA)
Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen,
mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin

760 000
643 000
800 000
4 770 000
382 000
8 713 000
16 800 000
378 000
280 000
6 215 000
2 800 000
340 000
475 000
23 822 000
67 178 000

S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 500 000 euroa on siirtoa momentilta 24.10.20 ja 405 000 euroa
aiheutuu vuoden 2021 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta.
Perustelujen muutoksella mahdollistetaan se, että momentilta voidaan rahoittaa sotilaallisen kriisinhallinnan rotaatiokoulutukseen liittyviä ampumatarvikehankintoja ja koulutuskaluston kulu-
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misesta aiheutuneita kustannuksia. Kaksivuotinen siirtomääräraha sopii kyseiseen käyttötarkoitukseen paremmin kuin momentin 24.10.20 yksivuotinen arviomääräraha.
Käyttösuunnitelman muutokset aiheutuvat pääosin vuodelta 2021 siirtyneiden määrärahojen kohdentamisesta vuonna 2022 toteutuviin operaatioiden kustannuksiin sekä muun muassa EUTM
MALI -operaation vahvuuden tarkistuksesta. Käyttökohdista vapautuvat vuoden 2022 määrärahat siirretään varalle momentin käyttösuunnitelman kohtaan 20.
Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
01.
03.
04.
05.
07.
11.
15.
16.
17.
19.
20.

Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)
Sotilastarkkailijatoiminnan menot
Resolute Support -operaatio, Afganistan
Irakin koulutusoperaation menot
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot
EUTM/Malin koulutusoperaation menot
Malin YK-operaation menot (MINUSMA)
Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI)
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen,
mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin

-469 000
-1 800 000
-1 000 000
-2 500 000
+2 500 000
-220 000
-3 500 000
-10 000 000
-200 000
-380 000

Yhteensä

+20 474 000
+2 905 000

2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 905 000
64 273 000
58 023 000
59 386 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin
ehdoin omavelkaisen pääomaltaan enintään 540 milj. euron valtiontakauksen vakuudeksi Finnair
Oyj:n enintään 600 milj. euron lainalle, jolla jatketaan tai korvataan enintään 10.6.2026 saakka
vastaavan suuruinen valtion vuonna 2020 takaama Finnair Oyj:n kolmen vuoden pituinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen laina.

01. Hallinto
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 454 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 376 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 90 000 euroa digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamisen lisäresursseista johtuen sekä vähennyksenä 12 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtiovarainministeriön vanhojen arkistojen järjestämiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

454 000
35 866 000
33 824 000
34 924 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 920 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua vastikkeetta enemmistöstään DigiFinland Oy:ssä siten, että valtiolle jää aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus
yhtiöstä.
Momentin määräraha muutetaan arviomäärärahaksi.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 720 000 euroa aiheutuu vuonna 2021 tehdystä omaisuuden siirrosta Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta Puolustus-kiinteistöille ja sen kirjanpitovaikutuk-
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sista ja 2 200 000 euroa valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen etuosto-oikeuden käyttämisestä koskevasta kiinteistökauppapäätöksestä.
Talousarvioasetuksen 42 e §:n täsmäävyysvaatimuksen vuoksi tulee Puolustuskiinteistöille siirtyvien tase-erien kirjauksissa tehdä valtiovarainministeriön tasekirjausten yhteydessä
3 713 804,54 euron kirjaus talousarvion menotilille. Kyse ei ole maksutapahtumasta vaan teknisesti Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuonna 2020 kirjaamien tulojen oikaisusta talousarviokirjanpidossa siltä osin, kun tulot eivät maksuina toteudu talousarviotalouteen niihin liittyvien
saamisten siirryttyä tytärliikelaitokselle. Rakennuslaitokselle kirjausta ei voi tehdä, koska laitos
on lakannut olemasta 31.12.2020 eikä sen nettotulomomenttia ole vuoden 2021 talousarviossa.
Kirjaukset tehdään valtiovarainministeriön kirjanpidon kautta.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 1.3.2022 DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. Valtiovarainministeriö neuvottelee DigiFinland Oy:n omistajuudesta alueiden kanssa keväällä 2022. Tavoitteena on, että alueet tekevät päätökset omistajuudesta 30.6.2022 mennessä. Valtioneuvoston
yleisistunto päättää valtion myötävaikutuksesta järjestelyyn, jolla valtion kokonaan omistaman
DigiFinland Oy:n osakkeita luovutetaan vastikkeetta alueille.
DigiFinland Oy:n oma pääoma per 31.12.2021 on noin 12,8 milj. euroa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 920 000
345 000
1 845 000
845 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 45 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 28.30.01 Tilastokeskuksen Luokittelupalvelu
tilastotuotantoon -hankkeen toteuttamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-45 000
3 306 000
871 000
3 306 000

10. Verotus ja tulli
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 077 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 067 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 710 000 euroa energiaverotuksen vuoden 2022 muutoksista, 1 000 000 euroa alkoholin verkkokaupan valvontahankkeen menoista, 900 000 euroa vakuutuskuorien valvontahankkeen menoista ja 400 000
euroa arvonlisäveron rajat ylittävän kaupan laajentumisesta.
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2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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6 077 000
404 604 000
432 710 000
426 600 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 367 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 253 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 1 764 000 euroa alkoholin verkkokaupan valvonnan menoista, 1 500 000 euroa Ukrainan ja Venäjän välisen
sodan aiheuttamien pakotteiden toimeenpanon ja varautumisinvestointien kustannuksista,
250 000 euroa tiedonhallintalain (906/2019) vaatiman sähköisen asianhallinnan toteuttamisesta,
250 000 euroa Verohallinnolle tuotettaviin tietojärjestelmäpalveluihin ja 350 000 euroa siirrosta
momentilta 28.70.20 valvontatoiminnan prosessien digitalisoinnin ja resurssien hallinnan järjestelmän rakentamisen aloittamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 367 000
187 831 000
195 176 000
171 856 000

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 395 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää positiivisen luottotietorekisterin toteutukseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 79 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 1 610 000 euroa
sähköisen asioinnin identiteetinhallinnan edellyttämistä kansallisen tulorekisteripalveluiden
muutoksista, 206 000 euroa kansallisen henkilötunnusuudistuksen vaikutuksista positiivisen
luottotietorekisterin perustamismenoihin ja 2 500 000 euroa positiivisen luottotietorekisterin toteutus -hankkeen lainsäädäntövalmistelun tarkentumisen edellyttämistä investointimenoista.
Perustelujen täydentäminen mahdollistaa positiivisen luottotietorekisterin toteutuksesta aiheutuvien menojen maksamisen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

4 395 000
28 030 000
17 875 000
12 245 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita
tehdään vuonna 2022 aiemmin arvioitua enemmän.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 000 000
2 000 000
5 190 803
36 048 772

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu tarkentuneista veronkantolain 37 §:n hyvityskoron ja siihen
liittyvän 77 §:n siirtymäsäännösten päättymisen vaikutuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000 000
18 200 000
22 010 492
18 656 466

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu tarkentuneista autoverouudistuksen autoveron vientipalautusmenettelyn yksinkertaistamisen ja hakemusmäärien nousun palautustason tarkistamisista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 000 000
8 000 000
8 733 677
9 636 764

20. Palvelut valtioyhteisölle
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 535 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 235 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 300 000 euroa matkavahinko- ja muiden vahingonkorvaustehtävien lisääntymisestä.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

535 000
4 500 000
37 016 000
42 392 000
34 454 000
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30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 674 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 434 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 945 000 euroa
liikenteen ja työkoneiden päästölaskennan kehittämisestä, 250 000 euroa datahuoneen valmistelumenoista ja 45 000 euroa Tilastokeskuksen Luokittelupalvelu tilastotuotantoon -hankkeen menoista siirtona momentilta 28.01.21.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 674 000
53 287 000
51 062 000
48 738 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 279 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 29 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 250 000 euroa
datahuoneen valmistelumenoista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

279 000
3 853 000
3 850 000
3 784 000

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 567 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 293 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 320 000 euroa
muuttuneen uhkatilanteen edellyttämien uhkamallinnusten ja varautumistoimien auditointien
lisämenoista liittyen kyberturvallisuuden vahvistamisen kokonaisuuteen, 672 000 euroa Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinnin lisämenoista liittyen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen myötä päivitettyihin maahanmuuton oletusten vaikutuksiin, 1 502 000 euroa henkilötunnusten riittävyyden varmistamisen menoista, 35 000 euroa holhousasioiden rekisteristä annetun
asetuksen muutosten aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista, 625 000 euroa vanhemmuuden tunnustamisen menojen lisääntymisestä, 1 600 000 euroa asiakaspalveluruuhkien ehkäisemisestä ja 520 000 euroa JUDO-hankkeen menoista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 567 000
58 251 000
56 366 000
56 206 000
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40. Valtion alue- ja paikallishallinto
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 191 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 564 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 6 000 000 euroa koronapandemian aiheuttamista lisämenoista ja ruuhkien purusta, 1 050 000 euroa vihreän
siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyen huoltovarmuutta ja vihreää
siirtymää tukevaan kokonaisuuteen, 157 000 euroa rahanpesulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) aiheuttamista uusista tehtävistä, 157 000 euroa EU:n esteettömyysdirektiivin aiheuttamista uusista tehtävistä ja 263 000 euroa Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lakisääteisten tehtävien lisämenoista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

8 191 000
61 782 000
65 097 000
59 585 000

70. Valtionhallinnon kehittäminen
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 815 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
14 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 14 000 000 euroa aiheutuu peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista, 14 315 000 euroa Valtorin välttämättömistä toimenpiteistä valtionhallinnon tietoturvan ja varautumisen parantamiseksi kansainvälisen tilanteen johdosta ja 500 000 euroa tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta julkisen hallinnon kriittisillä alueilla.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

28 815 000
-1 170 000
14 700 000
15 700 000
40 200 000

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon
tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä
enintään 150 000 000 eurolla.
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välttämättömien ict-muutoskustannusten
korvaamiseen tarkoitettuihin avustuksiin.
Valtuuden käytöstä aiheutuneet menot budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on siirtoa momentilta 33.60.39.
Valtuutta käytetään hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välttämättömien
ict-muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitettuihin avustuspäätöksiin. Avustusten maksatuksiin tarvittavat määrärahat otetaan osittain tuleviin talousarvioihin.
Myöntämisvaltuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 000 000 euroa vuonna 2022 ja
100 000 000 euroa vuonna 2024.
Myönnettävien määrärahojen käyttötarkoituksesta ja ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon
muutoksen rahoituksesta vuosina 2021—2026 (820/2021).
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

50 000 000
—
175 300 000
74 534 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 23 056 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
10 172 000 euroa ja vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 25 931 000 euroa.
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 350 000 euroa
siirtona momentille 28.10.02 valvontatoiminnan prosessien digitalisoinnin ja resurssien hallinnan järjestelmän rakentamisen aloittamiseen, 995 000 euroa siirtona momentille 25.01.21 Finlexpalvelun uudistamiseen ja 1 530 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 perustietotekniikan yhtenäistämisohjelmaan (VNID ja Pälkä) sekä lisäyksenä 25 931 000 euroa peruutetun määrärahan
osittaisena uudelleenbudjetointina.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

23 056 000
35 597 000
25 931 000
10 172 000

76

28.80

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä
laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja
alijäämätuen, kehittämis- ja käyttöönottohankkeiden, hallinnon turvallisuusverkon varautumistoimenpiteiden sekä EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen vastinrahoituksen maksamiseen
Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Suomen Erillisverkot Oy:lle maksettavan valtionavustuksen
menoista. Avustuksella korvataan yhtiölle aiheutuneita varautumiseen liittyviä menoja.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 000 000
10 500 000
8 100 000
8 100 000

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 752 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2022 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-752 000
202 470 000
194 916 832
219 780 717

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 200 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Ahvenanmaan valtuuskunnan 28.1.2022 tekemän päätöksen mukaan vuodelta
2020 maksettavan verohyvityksen määrä on 7 791 184 euroa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-4 200 000
12 000 000
13 602 918
7 293 092

28.89
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89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus
31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 979 948 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 99 456 000 euroa aiheutuu hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksen määrää koskevan arvion tarkentumisesta ja 880 492 000 euroa hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 25 §:n 2 momentista, jonka mukaan hyvinvointialueille tammikuussa
2023 maksettava maksuerä on 2/12 koko vuoden rahoituksesta. Valtion vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa määrärahan mitoitus perustui tammikuun 1/12 maksuerään koko vuoden rahoituksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio

979 948 000
880 492 000

90. Kuntien tukeminen
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 334 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 600 000 euroa
vuonna 2021 käyttämättä jääneiden kuntarakennelain (1698/2009) 56 a § mukaisten vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustusten palautuksena ja 146 000 euroa siirtona momentilta 29.10.20 perusopetuslain muuttamisesta annetun lain (163/2022) kustannusvaikutuksista sekä vähennyksenä 5 412 000 euroa liittyen vuoden 2022 valtionosuuden lopullisten
määräytymistekijöiden valmistumiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 334 000
7 983 466 000
7 700 340 026
8 649 950 270

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 101 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 101 000 000 euroa aiheutuu matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta ja 500 000 euroa veroperustemuutoksia koskevan vaikutusarvion tarkentumisesta suhteessa vuoden 2022 varsinaisen talousarvion pohjana käytettyyn arvioon.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain
93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp). Matkakuluvähennyksen määrää ehdotetaan korotettavaksi määräaikaisesti vuonna 2022, minkä arvioidaan vähentävän kunnallisveron
tuottoa 101 000 000 eurolla.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

101 500 000
2 648 000 000
2 361 900 030
2 383 000 000

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
41. Energiaverotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 58 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 45 000 000 euroa aiheutuu maataloudelle maksettavasta vuoden
2021 lisäpalautuksesta kertaluonteisena toimena osana maatalouden huoltovarmuuden turvaamista ja 13 000 000 euroa käsittelyn viivästyksestä johtuen vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtyneistä energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautuksista.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 52/2022 vp).
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

58 000 000
106 000 000
231 978 873
261 437 178

92. EU ja kansainväliset järjestöt
Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja
valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin
InvestEU-ohjelman jäsenvaltiokohtaista osiota koskevan enintään 50 000 000 euron suuruisen
omavelkaisen valtiontakauksen, jäsenvaltion ja EU:n komission välillä solmittavan rahoitusosuussopimuksen vakuudeksi.
S e l v i t y s o s a : Muutos aiheutuu siitä, että ohjelmaa on tarkoitus laajentaa koskemaan kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien lainatakauksia.

79

Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 156 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 206 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennettuun hankintatukeen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

156 000
18 574 000
18 114 000
17 797 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 175 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 150 000 euroa siirrosta momenteilta 29.10.20, 29.20.21 ja 29.40.20 kotoutumiskoulutuksen kielitaidon päättötasotestaukseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

325 000
64 026 000
65 471 000
67 956 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 204 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaukseen
Suomen Lontoon-suurlähetystöön vuodeksi 2022.

29.01

80

2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-204 000
2 611 000
3 161 000
2 661 000

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu tarpeesta lisätä ja aktivoida lasten harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä covid-19-epidemiasta toipumisen ja ukrainalaisten lasten maahantulon vuoksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000 000
14 500 000
14 500 000
10 000 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yhteensä

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §)
Avustukset Suomen Merimieskirkolle
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon
(enintään)
Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen
hautausmaiden kunnostamiseen
Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille
Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen
Lintulan luostarin kehittäminen
Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen
uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille

2 652 000
134 000
52 000
32 000
824 000
80 000
50 000
10 000
3 782 000

S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu vuonna 2021 covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten
vähentämiseen uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille hakuun tulleiden avustushakemuksien käsittelyssä tapahtuneesta virheestä siirtona momentilta 29.80.50 ja kohdennetaan uuteen
käyttösuunnitelmakohtaan 7.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

10 000
3 772 000
4 743 254
8 179 000

29.10
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10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 314 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

314 000
42 514 000
42 260 000
36 245 000

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha
3 v)
Momentilta vähennetään 196 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 146 000 euroa on siirtoa momentille 28.90.30 kiusaamisen ehkäisyyn ja opetuksesta epäämiseen liittyvistä oppilashuollon tai muun tuen kustannuksiin ja
50 000 euroa siirtoa momentille 29.01.02 kotoutumiskoulutuksen kielitaidon päättötasotestaukseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-196 000
172 635 000
156 545 000
118 415 000

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 126 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen
enintään 67 000 000 euroa lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä enintään 58 000 000
euroa oppimisen puutteiden korjaamiseksi tarvittaviin tukitoimiin varhaiskasvatuksessa sekä esija perusopetuksessa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 21 050 000 euroa
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 § 2 momentissa tarkoitettujen avustusten
maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 67 000 000 euroa aiheutuu Ukrainan kriisin johdosta maksettavasta avustuksesta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien lasten varhaiskasvatukseen,
58 000 000 euroa koronaepidemiasta johtuvan oppimisvajeen paikkaamiseen tarkoitetusta avustuksesta ja 1 000 000 euroa Ukrainasta saapuvien esi- ja perusopetus- sekä lukioikäisten suomi/
ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tukemisesta.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

126 000 000
488 609 000
490 713 396
815 676 641

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäismäärän estämättä määrärahaa saa käyttää enintään 13 330 000 euroa 100 %:n valtionosuutena
maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttyyn koulutukseen.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 577 000
euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu suomen ja ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä Ukrainasta
tuleville turvapaikanhakijoille. Lisäksi kansanopistojen valtionosuusrahoituksesta siirretään
62 000 euroa valtionavustuksiin kansanopistoissa olevien oppivelvollisten oppimateriaalien rahoittamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 500 000
173 241 000
169 770 477
181 190 453

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

48 000
8 455 000
8 453 000
8 105 000

21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 50 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 29.01.02 kotoutumiskoulutuksen kielitaidon
päättötasotestaukseen.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-50 000
23 460 000
33 806 000
12 706 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 26 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 999 536 000 euroa opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen
koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mistä 70 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien
opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä on enintään 184 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään
8 100 opiskelijavuotta.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Tavoitteellisten
opiskelijavuosien enimmäismäärän lisäys 800 opiskelijavuodella on tarpeen lisämäärärahan tarkoituksenmukaisen kohdentamisen turvaamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

26 000 000
1 015 393 000
987 512 055
963 814 656

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 17 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 17 000 000 euroa
avustusten maksamiseen lukiokoulutuksen järjestäjille oppimisen puutteiden korjaamiseksi ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

17 000 000
240 403 000
200 515 386
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40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2022 hyväksyä sitoumuksia 391 000 000 euron arvosta.
S e l v i t y s o s a : Valtuuden 500 000 euron lisäys aiheutuu suomalaisille tutkimusorganisaatioille osoitettavasta erityisrahoituksesta ukrainalaisten tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.
Valtuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 250 000 euroa vuonna 2022 ja
250 000 euroa vuonna 2023.
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 111 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

111 000
11 975 000
11 970 000
10 840 000

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

120 000
19 548 000
19 935 000
19 608 000

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

42 000
4 547 000
4 431 000
1 096 000

29.40
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04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 000
1 679 000
1 682 000
1 714 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 450 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 500 000 euroa
korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 29.01.02 kotoutumiskoulutuksen kielitaidon päättötasotestaukseen ja lisäyksenä
5 500 000 euroa vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä. Tavoitteena on opiskelumahdollisuuksien lisääminen Ukrainasta sotaa paenneille.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 450 000
29 944 000
31 789 000
37 119 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 727 000 euroa yliopistojen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista tehostetuista yliopistojen SIMHE -tuki- ja neuvontapalveluista ja 250 000 euroa Aaltoyliopiston osallistumisesta päätöksentekoa tukevan datahuoneen siirtymävaiheen järjestelyihin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 250 000
1 875 165 000
1 893 903 000
1 941 209 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu 500 000 euron myöntövaltuuden määrärahavaikutuksesta vuodelle 2022 kohdennettavaksi suomalaisille tutkimusorganisaatioille ukrainalaisten tutkijoiden
kutsumiseksi Suomeen.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

250 000
375 896 000
307 774 286
331 081 915

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 150 000 euroa
ammattikorkeakoulujen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista ammattikorkeakoulujen tehostetuista SIMHE- tuki- ja neuvontapalveluista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 000 000
919 696 000
896 993 000
949 472 000

70. Opintotuki
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000
647 000
647 000
641 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu opintorahojen ylimääräisestä indeksitarkistuksesta 1.8.2022
lukien.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 000 000
476 800 000
456 086 356
449 220 499

29.80
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80. Taide ja kulttuuri
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten
hankkeiden omarahoitusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
Perustelujen täydennys mahdollistaa viraston osallistumisen EU-rahoitteisiin hankkeisiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

45 000
34 300 000
4 265 000
84 174 000
12 125 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 411 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 11 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 400 000 euroa
kaukolämmön kohonneista kustannuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

411 000
2 105 000
2 803 000
3 200 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 194 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 144 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 50 000 euroa
Ukrainan kulttuuriperinnön turvaamiseen tarkoitetusta kriisiavusta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

194 000
23 987 000
22 992 000
24 099 000
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

28 000
5 641 000
5 510 000
5 461 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 38 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

38 000
7 201 000
7 357 000
7 127 000

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen taiteen perusopetuksen tietopohjan vahvistamisesta
ja kehittämisestä aiheutuviin määräaikaisiin tehtäviin.
S e l v i t y s o s a : Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

—
90 522 000
97 227 583

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 10 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 29.01.51 avustushakemusten käsittelyssä tapahtuneesta virheestä johtuen.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-10 000
28 180 000
53 640 000
90 008 000
107 784 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 162 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu taiteilija-apurahan suuruuden tarkistamisesta 1.6.2022 lukien
siten, että se on 2 080,42 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä.

29.90
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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162 000
16 978 000
16 963 629
15 947 936

89. Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha
3 v)
Momentille myönnetään 4 973 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutuvan pääoman maksamiseen
2) avustuksina museosäätiön hallintokustannusten kattamiseen.
S e l v i t y s o s a : Arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi valtio ja Helsingin kaupunki
perustavat rakennushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan kiinteistöosakeyhtiön,
jossa valtiolla ja kaupungilla on saman suuruiset omistusosuudet. Määrärahasta on tarkoitus käyttää 4 700 000 euroa valtion rahoitusosuutena kiinteistöosakeyhtiön pääomittamiseen yhtiön vapaaseen pääomaan osoitettavalla rahoituksella ja 273 000 euroa museosäätiön hallintokustannusten kattamiseen.
Määrärahan käytön edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki osoittaa yhtiön pääomittamiseen
ja museosäätiön hallintokustannusten kattamiseen vähintään saman suuruisen rahoituksen.
2022 II lisätalousarvio

4 973 000

90. Liikuntatoimi
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen
Liikkuva koulu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronaelvytystoimenpiteiden mukaisista avustuksista Liikkuva koulu ja opiskelu -uusstartti sekä Liikkuva aikuinen -kokonaisuuksiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 000 000
5 500 000
46 337 000
47 524 280
50 802 698
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91. Nuorisotyö
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen
kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu avustuksista kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön, joka liittyy varautumisesta covid-19-epidemian sekä Ukrainan pakolaistilanteen vaikutuksiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

7 000 000
5 578 000
13 391 000
21 970 000
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Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja tutkimus
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 217 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

217 000
23 931 000
23 410 000
23 754 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 906 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 583 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 323 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

906 000
81 283 000
79 565 000
76 733 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 240 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 323 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 547 000 euroa
siirtoa momentille 30.20.01, 170 000 euroa siirtoa momentille 30.64.50 ja 200 000 euroa siirtoa
momentille 30.70.01 tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

-1 240 000
1 240 000
1 000 000
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10. Maaseudun kehittäminen
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukien maksamiseen ja enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien
menojen ja muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan kulutusmenojen
osalta suoriteperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja vihreän siirtymän kokonaisuutta, jota käytetään kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointitukien maksamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

7 000 000
110 245 000
71 500 000
88 326 000

44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 14 730 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 perusteella maksettavien
tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen
2) Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n perusteella
maksettavien tukimuotojen kansalliseen täydentämiseen
3) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n perusteella maksettaviin tukimuotoihin, joilla voidaan helpottaa maatilojen taloudellista asemaa poikkeuksellisesti heikentyneessä maatalouden taloustilanteessa
4) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhataloutta harjoittaville tiloille myönnettävien avustusten maksamiseen
5) enintään 1 000 000 euroa maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluvan määrärahan siirtoon
Ahvenanmaan maakunnalle.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena ja kohtien 4) ja 5) osalta maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Määrärahasta 13 730 000 euroa on maatalouden huoltovarmuuspakettiin sisältyvää momentille 30.20.41 budjetoitua EU:n kriisitukea täydentävä kansallinen rahoitus sika- ja
siipikarjataloudelle sekä puutarhataloudelle ja 1 000 000 euroa on huoltovarmuuspakettiin kuuluvaa siirtoa Ahvenanmaan maakunnalle.
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2022 II lisätalousarvio
2020 tilinpäätös
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14 730 000
60 000 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020 sisältyvien kokonaan kansallisesti rahoitettavien
maaseutuyritysten energiainvestointitukien maksamiseen.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 92 028 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen
kohdistuvia myöntämispäätöksiä 17 000 000 eurolla sekä kokonaan kansallisesti rahoitettaviin
maaseutuyritysten energiainvestointitukiin kohdistuvia myöntämispäätöksiä 10 000 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Lisäykset määrärahaan ja valtuuteen ovat osa vihreän siirtymän kokonaisuutta
ja kohdentuu kokonaan kansallisesti rahoitettavien maaseutuyritysten energiainvestointitukien
maksamiseen. Muutos edellyttää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

10 000 000
202 616 000
293 586 000
136 063 276

20. Maa- ja elintarviketalous
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 647 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 500 000 euroa aiheutuu maatalouden huoltovarmuuspakettiin
liittyvästä lisäyksestä Ruokaviraston tietojärjestelmiin, 522 000 euroa palkkausten tarkistuksista,
428 000 euroa koronavirustilanteen aiheuttamista lisäkuluista Ruokaviraston laboratoriossa ja lihantarkastuksessa, 547 000 euroa siirrosta momentilta 30.01.23 Ruokaviraston tietojärjestelmähankkeisiin, 350 000 euroa laitehankinnoista sekä 300 000 euroa EU:n kasvinterveyslainsäädännön toimeenpanon muuttumisesta pääosin kansallisesti rahoitettavaksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 647 000
79 360 000
86 204 000
77 161 000
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40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja tarkoitettu kansallisten
tukien lisätueksi sika- ja siipikarjataloudelle, puutarhataloudelle sekä porotaloudelle.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

22 000 000
330 200 000
332 000 000
323 000 000

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 870 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja on EU:n kriisitukea sikaja siipikarjataloudelle sekä puutarhataloudelle.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 870 000
518 700 000
514 118 454
517 663 896

44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 119 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja on kohdennettu kokonaan kansalliseen luonnonhaittakorvaukseen. Muutos edellyttää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

119 000 000
518 394 000
617 764 000
531 788 000

48. Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys on siirtoa momentille 30.20.61 Peltopankki-pilotin toteuttamiseen
maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavan tilusjärjestelytoiminnan maanostojen yhteydessä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-700 000
700 000
1 000 000
500 000
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61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 35 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 35 000 000 euroa liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen, josta 28 000 000 euroa on tarkoitettu maatilojen energiantuotantoon ja
käyttöön sekä muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja 7 000 000 eurolla mahdollistetaan maksuvalmiuslainojen voimassa olevan lainsäädännön mukaisen myöntövaltuuden täysimääräinen käyttö. Lisäyksestä 700 000 euroa on siirtoa momentilta 30.20.48 Peltopankki-pilotin
toteuttamiseen maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavan tilusjärjestelytoiminnan maanostojen yhteydessä.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2020 tilinpäätös

35 700 000
8 000 000
166 800 000

40. Luonnonvaratalous
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 100 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä
vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 56 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta sekä vähennyksenä 36 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 kansainvälisten vesiasioiden koordinaattorin palkkaus- ja muihin menoihin.
Lisäksi momentin henkilötyövuosimäärää on korotettu 10 henkilötyövuodella momentilla olevan
vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelman (RRF pilari3) toteuttamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

20 000
14 491 000
14 259 000
23 948 000

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia sekä vihreän siirtymän kokonaisuutta ja se kohdentuu ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 000 000
30 477 000
33 497 000
31 895 000

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu suurpetojen vuonna 2021 aiheuttamien porovahinkojen täysimääräisestä korvauksesta valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 33/2021 vp) mukaisesti.
Vuoden 2021 porovahingot laskivat edellisvuoden 9,4 milj. eurosta 8,98 milj. euroon, mutta talousarvion mukaisella määrärahalla korvauksia on pystytty maksamaan vain 94 % korvaustasoon
saakka.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

700 000
8 850 000
11 250 000
8 850 000

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 161 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu yksityisteiden tiestön ja siltojen kuntokartoituksesta ja tiekuntien aktivointitoimista, 350 000 euroa metsähakkeen saatavuutta edistävän neuvontakampanjan toteutuksesta osana vihreän siirtymän kokonaisuutta ja 311 000 euroa
palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 161 000
40 674 000
42 421 000
39 286 000

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 391 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohonneiden tuotantokustannusten ja kansainvälisestä tilanteesta aiheutuvien vaikutusten kompensoimiseksi kalatalouden
yrityksille valtionavustuslain (688/2001) nojalla komission hyväksymän tilapäisen valtiontukisäädösten jouston puitteissa sekä muihin kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston (EMKR) 2014—2020 ohjelmakauden varoista osittain rahoitettavien elinkeinokalataloutta ja meripolitiikkaa koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden maksamiseen
Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 5 000 000 euroa on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja aiheutuu tuotantokustannusten noususta ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kom-
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pensoinnista kalatalouden yrityksille sekä muista kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä. Komission hyväksymät tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat enintään 35 000
euron yrityskohtaisten tukien myöntämisen Ukrainan sodan vaikutusten kompensointiin kalataloudessa.
Lisäyksestä 2 391 000 euroa aiheutuu EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoituksen osalta
käyttämättä jääneen määrärahan uudelleenbudjetoinnista, jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti. Lisäys on kokonaan EU:n rahoitusosuutta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

7 391 000
23 916 000
29 158 000
33 243 000

64. Metsähallitus
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 309 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 39 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 100 000 euroa
Lapin luontomatkailukohteiden palveluinfran uusimistarpeesta ja 170 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 digitaalisen myyntikanavan uudistamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

309 000
8 347 000
8 444 000
14 218 000

70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 732 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 375 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 157 000 euroa
kyberturvallisuuden parantamisesta ja 200 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmähankkeisiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

732 000
44 578 000
45 262 000
45 796 000
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Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 164 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 125 000 euroa kyberturvallisuuden vahvistamisen kokonaisuudesta, josta 75 000 euroa kyberturvallisuusjohtajan sijaisen henkilöstömenoista ja 50 000 euroa kyberturvallisuuden varautumisen parantamisesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

289 000
17 328 000
19 262 000
16 525 000

02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 449 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 6 000 000 euroa aiheutuu tietoturvasetelin käyttöönotosta,
400 000 euroa esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, 344 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 150 000 euroa uuden vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain tuomista uusista tehtävistä ja 130 000 euroa uuden matkustajajunien viestintäyhteyksien laadun parantamiseen liittyvän valtionavustustehtävän resurssitarpeista.
Lisäyksestä 425 000 euroa liittyy kyberturvallisuuden vahvistamisen kokonaisuuteen, mistä
200 000 euroa aiheutuu yhteiskunnan kyberturvallisuusvarautumiseen ja eri toimialojen tukemiseen tarvittavasta lisämäärärahasta, 175 000 euroa kyberturvallisuuden jatkuvan tilanneanalyysin
sekä tilannekuvan tuottamisesta valtiojohdon ja yksityisen sektorin kasvaneisiin tarpeisiin ja
50 000 euroa kansalaisten kyberturvallisuusneuvonnasta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

7 449 000
94 971 000
91 505 000
80 186 000
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03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 427 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

427 000
56 179 000
54 396 000
50 109 000

04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

307 000
53 083 000
47 527 000
45 723 000

10. Liikenne- ja viestintäverkot
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 600 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että liikenteenohjausyhtiöltä hankittavaan palvelusopimukseen perustuvaan palvelumaksuun saa käyttää enintään 151 300 000 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
600 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 40 000 000 euroa aiheutuu valtakunnallisen puuterminaaliverkoston edistämisestä ja energiapuun toimitusketjujen resilienssin parantamisesta. Tavoitteena on
mahdollistaa uusien raakapuuterminaalien rakentaminen tai vanhojen laajentaminen ja yhden
vanhan terminaalin sähköistäminen sekä muita pieniä parantamistoimenpiteitä. Asia liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
Lisäyksestä 600 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia Emäjoen kevyenliikenteen sillan rakentamiseen.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Liikenteenohjauspalveluiden ostojen enintään-erää korotetaan 700 000 eurolla siirtämällä vastaava määräraha radanpidosta liikenteenohjauspalveluiden ostoihin. Siirto aiheutuu siitä, että rautatieliikenteen tilannekoordinaattoripalvelu rautatieliikenteen raivaustilanteiden hallintaan ostetaan osana enintään-erään sisältyvää liikenteenohjauspalvelua.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

40 600 000
1 387 239 000
1 434 554 000
1 481 720 000

30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 721 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Länsimetro Matinkylästä Kivenlahteen
Raide-Jokeri pikaraitiotie
Mellunmäki—Tikkurila—Aviapolis—lentoasema
Turun raitiotie
Lähijunaliikennealueen varikot
Länsi-Helsingin raitioteiden suunnittelu (ml. Vihdintien pikaraitiotie)
Tampereen raitiotie 2. vaihe
Sahasaarenkadun tieyhteys Kemin biotuotetehtaalle
Yhteensä

9 221 000
18 200 000
1 880 000
1 500 000
1 000 000
850 000
7 800 000
3 000 000
43 451 000

Valtuus
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikenne- ja viestintävirasto saa tehdä sopimuksia
hankkeeseen Sahasaarenkadun tieyhteys Kemin biotehtaalle liittyen siten, että avustuserien yhteismäärä saa olla enintään 14 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 000 000 euroa kohdistuu uuteen käyttösuunnitelmakohtaan Sahasaarenkadun tieyhteys Kemin biotuotetehtaalle ja 721 000 euroa aiheutuu Länsimetron valtionavustusmäärärahan tarkentumisesta maarakennuskustannusindeksistä johtuen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 721 000
39 730 000
67 658 000
143 180 000

31. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 36 800 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat
Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot
Yhteensä

33 800 000
900 000
40 000 000
74 700 000
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Vuoden 2020 talousarviossa ja vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 800 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 26 800 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia, joka kohdennetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sekä kuntien joukkoliikennehankkeisiin ja 10 000 000 euroa aiheutuu yksityistieavustuksista huoltovarmuuden ja kotimaisen puun
saatavuuden varmistamiseksi.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

36 800 000
37 900 000
59 850 000
55 800 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 15 556 000 euroa.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen
1) Vt 4 Kirri—Tikkakoski liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt
sopimukset mukaan lukien enintään 143 600 000 euroa
2) Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet liittyen siten, että siitä saa
aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 16 500 000 euroa
3) Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 26 500 000
euroa
4) Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 12 000 000 euroa
5) Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 58 500 000 euroa
6) Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja
aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 1 800 000 euroa
7) Saimaan kanavan vedenpinnan nosto liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja
aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 300 000 euroa
8) Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 3 400 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia
hankkeeseen Vt 6 Korian kohta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään
12 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 22 100 000 euroa
aiemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistuksia vastaavista määrärahatarpeista ja
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700 000 euroa Parikkalan raja-aseman tiesuunnittelun lopettamisesta sekä lisäyksenä 1 000 000
euroa hankkeen vt 6 Korian kohta menoina ja 6 244 000 euroa momentille 12.31.10 tuloutetuista
CEF-tukihankkeiden maksatuksista ja joita vastaavasta määrärahasta 1 436 000 euroa kohdennetaan hankkeelle Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraide, 829 000 euroa
hankkeelle Espoon kaupunkirata, 150 000 euroa hankkeelle Kouvola—Kotka/Hamina radan parantaminen, 41 000 euroa muun kehittämisen hankesuunnitteluun ja 3 788 000 euroa aiemmin
päätettyjen ratahankkeiden valtuuksien tarkistuksia vastaavaan lisämäärärahatarpeeseen.
Aiemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistus:
Vt 4 Kirri—Tikkakoski
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 4 600 000 eurolla 139 000 000 eurosta 143 600 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu kustannusten noususta rakentamisen riskien toteuduttua odotettua
suurempana sekä muiden urakkaan liittyvien kustannusten noususta. Lisäksi kustannuksia on lisännyt Puolustusvoimien kanssa hankkeen aikana tarkentuneet toimenpiteet rakentamalla moottoritielle kaksi varalaskupaikkaa varusteineen ja laitteineen.
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 1 500 000 eurolla 15 000 000 eurosta 16 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu toteutuneista kustannustason nousuista ja tunnistetuista jo sovittuihin urakoihin liittyvistä kustannusriskeistä.
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 3 500 000 eurolla 23 000 000 eurosta 26 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu toteutuneista kustannustason nousuista ja tunnistetuista jo sovittuihin urakoihin liittyvistä kustannusriskeistä.
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 1 500 000 eurolla 10 500 000 eurosta 12 000 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu useista mahdollisesti toteutuvista kustannusriskeistä sekä kustannustason noususta.
Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 3 500 000 eurolla 55 000 000 eurosta 58 500 000 euroon. Valtuuden tarkistaminen aiheutuu radan rakentamisen raaka-aineiden ja urakoiden nousseista hinnoista, alan valtakunnallisista resurssipuutteista ja haasteista saada kilpailevia tarjouksia urakoiden kilpailutuksessa.
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen
Hankkeen valtuuttaa tarkistetaan 88 200 000 eurolla 90 000 000 eurosta 1 800 000 euroon, koska
hankkeen edistämiselle ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto
Hankkeen valtuuttaa tarkistetaan 4 700 000 eurolla 5 000 000 eurosta 300 000 euroon, koska
hankkeen edistämiselle ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.
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Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu
Hankkeen valtuutta tarkistetaan 400 000 eurolla 3 000 000 eurosta 3 400 000 euroon. Valtuuden
tarkistaminen aiheutuu hankkeen alkuperäistä laajemmasta suunnittelutarpeesta, nousseesta
suunnittelun kustannustasosta ja hankkeen aikataulumuutosten kustannusvaikutuksista. Lisäksi
hankkeessa on ilmennyt tarve välttämättömille lisätöille, jotka tulee tehdä tarkoituksenmukaisen
suunnittelukokonaisuus saavuttamiseksi.
Uuden hankkeen perusteluna esitetään:
Vt 6 Korian kohta
Vt 6 Korian kohta -hankkeessa valtatietä 6 parannetaan noin 2 km matkalla nykyisen tien länsipuolelle uudelle tielinjalle, joka soveltuu pääosin myöhemmin tehtävään laajempaan valtatien 6
parantamiseen sekä lisäksi Lahti—Kouvola radan ylittävä huonokuntoinen Korian ylikulkusilta
uusitaan. Hankkeen tavoitteena on huonotasoinen tienkohta poistamalla parantaa oleellisesti pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.
Hanke sisältyy Väyläviraston investointiohjelmaan ja valtatien palvelutasopuutteet on tunnistettu
strategisessa tilannekuvassa. Hanke edistää osaltaan valtion selonteossa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021—2032 esitettyjä tavoitteita.
Hankkeesta on laadittu hyöty-kustannusarviointi, jonka mukaan hyötykustannussuhde on 0,7.
Hankkeella vähennetään myös siltojen korjausvelkaa. Merkittävimmät liikenteelliset hyödyt syntyvät tienkäyttäjien aikakustannussäästöistä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-15 556 000
477 500 000
451 248 000
391 686 000

20. Liikenteen ja viestinnän palvelut
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen ja eräiden muiden valtiontukitehtävien
toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 700 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää viestintäyhteyksien laadun
parantamiseen matkustajajunissa.
Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan
4 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia ja aiheutuu viestintäyhteyksien laadun parantamisesta matkustajajunissa.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Momentin nimike on muutettu.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

4 700 000
15 000 000
5 050 000
10 605 000

51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 500 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Hankintatuki täyssähköhenkilöautoille sisältäen henkilöautojen etanoli- ja kaasukonversiotuet 9 500 000
Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille
4 500 000
Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille
5 000 000
Hankinta- ja konversiotuki (RRF pilari3)
2 500 000
Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemi (RRF pilari3)
1 500 000
Tieliikenteen turvallisuustoiminta
8 600 000
Rautatieliikenteen ammattikoulutus
841 000
Saimaan alueen luotsauksen hintatuki
3 800 000
Yhteensä
36 241 000

S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 9 500 000 euroa aiheutuu hankintatuesta täyssähköautoille sisältäen konversiot, 3 000 000 euroa hankintatuesta sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille ja
3 000 000 euroa hankintatuesta sähkö- ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille. Lisäykset liittyvät
huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

15 500 000
20 741 000
98 760 000
61 041 000

55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tuesta sekä alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoista ja kehittämisestä koronatilanteesta johtuvien alentuneiden matkustajamäärien vuoksi aiheutuneiden lipputulomenetysten korvaamiseksi,
ELY-keskusten markkinaehtoista liikennettä korvaavien liikennehankintojen korvaamiseksi sekä
linja-autoliikenteen nousseiden liikennöintikustannusten, etenkin polttoainekustannusten, korvaamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

48 000 000
47 000 000
105 724 000
167 324 000
319 474 000
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 307 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja 70 000 euroa TE-palvelut 2024 -uudistuksen viestintään liittyvien menojen siirtona momentilta 32.30.51 sekä vähennyksenä 35 000 euroa kotoutumiseen liittyvien valtionavustustehtävien siirtona momentille 32.01.02 ja 22 000 euroa SUPI-puhelimien ylläpitoon
siirtona momentille 23.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

320 000
38 207 000
38 401 000
37 137 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 566 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 050 000 euroa aiheutuu vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyvistä tehtävistä, 2 300 000 euroa vihreään siirtymään liittyvän
pientalojen öljylämmityksestä luopumisen avustusten käsittelystä, 1 816 000 euroa palkkausten
tarkistuksista, 70 000 euroa Siviilipalveluskeskuksen täydennyspalvelukoulutuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä, 75 000 euroa luonnonsuojelulain lajisuojelua ja lintuja koskevista lupatehtävistä, 160 000 euroa turvetukien järjestelmämuutoskustannusten siirrosta momentilta
32.30.45, 60 000 euroa turvealan puhelinpalvelun siirrosta momentilta 32.01.03 ja 35 000 euroa
kotoutumiseen liittyvien valtionavustustehtävien siirrosta momentilta 32.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 566 000
194 857 000
188 670 000
187 350 000
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03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 764 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 666 000 euroa palkkausten tarkistuksiin, 1 630 000 euroa nuorten start-up -kokeilujen siirtona momentilta 32.30.51
sekä vähennyksenä 5 000 000 euroa TE-digihankkeen rahoituksen siirtona momentille 32.01.10
ja 60 000 euroa turvealan puhelinpalvelun siirtona momentille 32.01.02.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-764 000
267 929 000
210 516 000
243 137 000

04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja
yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) yhteisprofessuureista aiheutuvien menojen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta
peruutetaan 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
Määrärahan peruutus ja momentin perustelujen muutos aiheutuvat GTK International Oy:n perustamista koskevan hallituksen esityksen peruuttamisesta.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

228 000
32 845 000
33 347 000
34 386 000

05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 523 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 110 000 euroa maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin (RRF pilari3).
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S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 128 000 euroa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin palkkausten tarkistuksiin ja 605 000 euroa Business
Finland Oy:n palvelusopimukseen palkkausten tarkistuksiin liittyen sekä vähennyksenä 210 000
euroa maahanmuuton digitaaliseen infrastruktuuriin varatun elpymis- ja palautumissuunnitelman
mukaisen määrärahan siirtona momentille 26.40.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

523 000
108 763 000
107 268 000
112 280 000

06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 168 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

168 000
18 928 000
18 460 000
18 200 000

08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 610 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 250 000 euroa aiheutuu vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittamiseen liittyvistä tehtävistä, 200 000 euroa biosidiasetuksen ja kasvinsuojeluaineasetuksen toimeenpanotehtävien hoitamisesta ja 160 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

610 000
22 495 000
21 706 000
20 625 000

09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 73 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

73 000
8 586 000
8 076 000
7 029 000

108

32.20

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää virkaan nimitetyn henkilöstön palkkausmenoihin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu TE-digihankkeen rahoituksen siirrosta momentilta 32.01.03.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

5 000 000
32 880 000
21 200 000

49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu kyberturvallisuuden kehittämisestä ja se liittyy kyberturvallisuuden vahvistamisen kokonaisuuteen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

78 000
101 503 000
109 303 000
107 703 000

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 20 650 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta 17 700 000 euroa ja valtuudesta
87 800 000 euroa on varattu materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen (RRF pilari1), määrärahasta 1 650 000 euroa ja valtuudesta 14 700 000 euroa on varattu mikroelektroniikan arvoketjuun (RRF pilari2) ja valtuudesta 58 000 000 euroa on
varattu veturiyritysrahoitukseen (RRF pilari3).
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 11 000 000 euroa aiheutuu materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen (RRF pilari1), 1 650 000 euroa mikroelektroniikan arvoketjuun (RRF pilari2) ja 8 000 000 euroa veturiyritysrahoitukseen (RRF pilari3) varatun määrärahan maksatusten tarkistuksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-20 650 000
475 550 000
458 077 628
979 578 106

32.20
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41. Energiatuki (arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja valtuutta saa käyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1444/2014)
sekä kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1197/2020) mukaisiin vetyhankkeisiin, akkuarvoketjuhankkeisiin sekä liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian pilotointihankkeisiin sekä Euroopan komission asetuksen (EU 651/2014) mukaisesti yrityksille ja muille
yhteisöille unionin normit ylittäviin ympäristönsuojelun investointihankkeisiin tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen sekä jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa tehdä uusia sitoumuksia enintään
671 280 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Energiatuen lisäyksellä varmistetaan energiatuen riittävyys pienten ja keskisuurten hankkeiden tueksi, ml. kaukolämmön ja pienteollisuuden lämmöntuotannon sähköistäminen, sekä suurten hankkeiden demotuet uuden fossiilisia korvaavan teknologian kehittämiseksi
ja kaupallistamiseksi. Vetyhankkeilla varmistetaan vetytalouteen siirtymisessä tarvittavien investointien rahoitus. Akkustrategian mukaisilla investoinneilla vahvistetaan Suomen asemaa kestävän ja vastuullisen akkuarvoketjun investointien kohdemaana. Akkuinvestoinnit turvaavat
myös koko EU:n tason huoltovarmuutta, koska ne mahdollistavat nopeutetun siirtymän irti fossiilisista polttoaineista.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 50 000 000 euroa aiheutuu energiatuesta, 50 000 000 euroa vetyhankkeista ja 25 000 000 euroa akkustrategian mukaisista investoinneista. Asia liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 50 000 000 euroa vuonna 2023, 50 000 000 euroa vuonna 2024 ja 25 000 000 euroa vuonna 2025.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
230 560 000
30 690 127
31 971 088

43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 87 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta säädetyn lain mukaisten tukien maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi
energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta.
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Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan
aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille vuosien 2021—2025 tietojen
perusteella. Laissa määriteltyjen toimialojen katsotaan olevan erityisen alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille päästökaupan sähkönhintaan aiheuttaman lisäkustannuksen johdosta. Sähköistämistuen tavoitteena on ehkäistä riskiä hiilivuodolle, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä
ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Toiminnanharjoittajien tulisi käyttää myönnetystä tuesta vähintään 50 % kehittämistoimiin, jolla ne edistävät toimintansa muuttumista hiilineutraalimmaksi.
Sähköistämistukea maksetaan vuosien 2021—2025 tietojen perusteella vuosien 2022—2026 talousarvioista. Maksettavan tuen suuruus riippuu muun muassa päästöoikeuden hinnasta ja tuensaajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä. Arvio tuen laskennassa sovellettavasta päästöoikeuden hinnasta vuonna 2022 on 27 euroa. Vuositasolla maksettavan tuen enimmäismäärä on
rajattu enintään 150 000 000 euroon. Laissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta
säädetään tuen myöntämisen perusteista ja tuen määrän laskemisesta.
2022 II lisätalousarvio

87 000 000

47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta annetun asetuksen (178/2022)
mukaisesti.
Määrärahasta on varattu:
1) 5 700 000 euroa ryhmään 1 kuuluville hankkeille (ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden
investointihankkeet)
2) 3 800 000 euroa ryhmään 2 kuuluville hankkeille (paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden
investointihankkeet)
3) 1 900 000 euroa ryhmään 3 kuuluville hankkeille (paineistetun biokaasun tankkauspisteiden
investointihankkeet)
4) 2 500 000 euroa ryhmään 4 kuuluville hankkeille (nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeet)
5) 1 100 000 euroa ryhmään 5 kuuluville hankkeille (uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeet).
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu liikennesähkön ja kaasun julkisen jakeluinfran tuesta ja 10 000 000 euroa yksityisliikenteen julkisen jakeluinfran kehittämisestä. Asia
liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

15 000 000
13 200 000
8 000 000
7 400 000
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48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 174 211 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu sähkön markkinahinnan noususta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-174 211 000
309 611 000
201 023 765
324 389 666

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu koronapandemiaan liittyvien häiriölainojen ennakoitua vähäisemmästä kysynnästä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-56 000 000
243 550 000
135 851 800
174 205 319

87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu maksatusten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 100 000
8 250 000
14 206 000
17 086 657

30. Työllisyys ja yrittäjyys
33. Turveyrittäjien tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta
peruutetaan 30 585 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan peruuttaminen johtuu turpeen muuttuneesta kysyntätilanteesta.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2022 II lisätalousarvio
2021 tilinpäätös

—
30 585 000

34. Valtion korvaukset kunnille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun viivästymisestä (kiinteä
määräraha)
Momentille myönnetään 4 450 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osallistuville kunnille maksettavaan laskennalliseen korvaukseen kuntakokeilujen aloituksen viivästymisestä johtuen vuonna
2021.
S e l v i t y s o s a : Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen oli tarkoitus käynnistyä vuoden
2021 alusta, mutta kokeilujen käynnistyminen viivästyi ennalta arvioidusta ajankohdasta kahdella kuukaudella. Kokeilussa mukana oleville kunnille korvataan viivästymisestä aiheutuneet laskennalliset kustannukset.
2022 II lisätalousarvio

4 450 000

41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (242/2022) mukaisesti maksettavaan yleisavustukseen Työkanava Oy:lle.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena ja se voidaan maksaa ennakkona.
S e l v i t y s o s a : Valtion kokonaan omistama uusi erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy aloittaa
toimintansa 1.7.2022. Yhtiön tavoitteena on parantaa osatyökykyisten työllistymistä ja tukea
työstä—työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille tarjoamalla sen palveluksessa oleville työntekijöille riittävän pitkäkestoista työtä. Yhtiö pyrkii toimimaan tuloksellisesti, mutta yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa omistajilleen osinkoa eikä liikevoittoa.
Yhtiön liiketoiminnan tulee olla sellaista, ettei se vähäistä enempää vääristä kilpailua avoimilla
markkinoilla toimivien yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen vastaavaa palvelujen tarjontaa.
Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelu on markkinaehtoista.
Määrärahaa kohdennetaan yhtiölle kompensoimaan osatyökykyisten alentunutta työkykyä, osaamista ja tuottavuutta.
2022 II lisätalousarvio

10 000 000

45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 160 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu turvetukien järjestelmämuutoskustannusten siirrosta momentille 32.01.02.
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2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
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-160 000
9 110 000
20 000 000

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 1 630 000 euroa aiheutuu nuorten start-up -kokeilujen siirrosta
momentille 32.01.03 ja 70 000 euroa TE-palvelut 2024 -uudistuksen viestintään liittyvien menojen siirrosta momentille 32.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-1 700 000
284 526 000
283 571 000
332 914 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan
ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin myöntämisvaltuudesta 18 135 000 euroa
ja määrärahasta 33 284 000 euroa kohdistuu ohjelmakauden 2021—2027 tekniseen tukeen.
Valtuus
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä
617 430 000 eurolla.
S e l v i t y s o s a : Myöntämisvaltuuden kasvusta 5 100 000 euroa aiheutuu loppuohjelmakaudesta 2014—2020 purkautuviksi arvioitujen REACT-EU -myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista ja 2 942 000 euroa vuodelle 2022 kohdistuvan REACT-EU -rahoituksen tarkentumisesta.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 4 595 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja
3 447 000 euroa valtion rahoitusosuutta.
Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 361 000 euroa vuonna
2023 ja 2 681 000 euroa vuonna 2024.
Ohjelmakauden 2021—2027 tekniseen tukeen kohdistuva määrärahan lisäys 13 149 000 euroa
johtuu teknisen tuen maksatusten siirtymisestä vuodelta 2021 vuodelle 2022. Määrärahan kohdennus tapahtuu aiemmin myönnetyn määrärahan sisällä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
394 233 000
296 202 079
341 299 206
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87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Työkanava Oy:n oman pääoman korottamiseen.
Määräraha on varattu Työkanava Oy:n toimintaan (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
S e l v i t y s o s a : Valtion täysin omistama uusi erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy aloittaa toimintansa 1.7.2022. Yhtiön tavoitteena on parantaa osatyökykyisten työllistymistä ja tukea työstä—työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille tarjoamalla sen palveluksessa oleville
työntekijöille riittävän pitkäkestoista työtä. Yhtiö pyrkii toimimaan tuloksellisesti, mutta toiminnan ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa omistajilleen osinkoa eikä liikevoittoa.
Yhtiön liiketoiminnan tulee olla sellaista, ettei se vähäistä enempää vääristä kilpailua avoimilla
markkinoilla toimivien yhteisöjen, kuten yritysten ja järjestöjen vastaavaa palvelujen tarjontaa.
Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelu on markkinaehtoista.
Määräraha kohdennetaan uuden osakeyhtiön oman pääoman maksamiseen.
Määräraha on EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaa. Uudistuksella ei ole vaikutusta vihreän siirtymän tavoitteisiin, mutta se tukee hallinnon digitaalista muutosta.
2022 II lisätalousarvio

10 000 000

40. Yritysten erityisrahoitus
45. Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 75 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta säädetyn lain mukaisten tukien maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi
kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.
Kuljetusyritysten määräaikaisella polttoainetuella kompensoidaan helmikuussa 2022 Venäjän
hyökkäyssodan aiheuttamaa äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen. Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta
(helmikuu—huhtikuu 2022) ja se maksettaisiin vuoden 2022 marraskuussa kertasuorituksena.
Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena.
2022 II lisätalousarvio

75 000 000
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89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu Business Finland Venture Capital Oy:n pääomituksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

30 000 000
19 400 000
19 100 000
14 900 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 270 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 327 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriön arkiston järjestämisen loppuun saattamiseksi sekä 12 000 euroa siirtona momentille
24.01.01 kansainvälisen vesiasioiden koordinaattorin tehtävää varten.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

270 000
—
34 668 000
36 018 000
33 811 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 089 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 203 000 euroa aiheutuu covid-19-epidemiasta johtuvista kertaluonteisista lisämenoista vankiterveydenhuollolle, 660 000 euroa vuokrahenkilöstön tarpeesta aiheutuvista lisämenoista, 85 000 euroa koronavirusepidemian aiheuttamista varustehankinnoista
ja 141 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

2 089 000
19 088 000
21 725 000
20 291 000

07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
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2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös
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65 000
8 755 000
8 714 000
8 532 000

08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu julkiselta terveydenhuollolta ostettavien vaativien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen kasvusta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio

1 100 000
1 700 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu kriittisten palveluiden toimintavarmuuden parantamisesta
Kanta-palveluissa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000 000
41 472 000
40 180 000
22 400 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 271 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu pääsääntöisesti covid-19-rokotteiden hankinnasta aiheutuvien
arvonlisämenojen kasvusta, jota ei ole huomioitu vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

4 271 000
20 729 000
27 754 454
19 753 893

02. Valvonta
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 284 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 114 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 85 000 euroa
digitaalisen turvallisuuden tason nostamisesta ja 85 000 euroa turvallisuusverkkopalveluiden
käyttöönotosta ja kriittisimpien tietojärjestelmien varmentamisesta.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

284 000
16 952 000
14 996 000
14 278 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 387 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 280 000 euroa aiheutuu tupakkalain mukaisten valvontatehtävien
sekä ohjauksen hoidosta ja 107 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

387 000
14 738 000
14 331 000
12 797 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

40 000
4 744 000
2 041 227
6 010 837

07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 282 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

282 000
27 941 000
27 909 000
26 267 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 541 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve liittyy uusien tilojen käyttöönotosta aiheutuvaan vuokrakustannusten nousuun.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

541 000
11 841 000
12 895 905
12 189 991
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03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 10 467 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 6 000 000 euroa aiheutuu laitoksen lakisääteisen toiminnan turvaamisesta, 2 000 000 euroa globaalien kriisien seurantaan ja torjuntaan liittyvistä tehtävistä, 51 000
euroa vanhemmuuslakiuudistuksen toimeenpanosta aiheutuvista menoista, 1 050 000 euroa Vankiterveydenhuollon yksikön vuoden 2021 toimintamenojen rahoittamisesta aiheutuneesta vajeesta, 516 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 350 000 euroa kyberhyökkäysten ja häiriötilanteiden havainnoinnin kehittämisestä ja 500 000 euroa infrastruktuurin modernisoinnista hyökkäyspinta-alan vähentämiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

10 467 000
62 526 000
76 701 000
74 098 000

25. Kansalliset osaamiskeskittymät (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle
myönnettäviin avustuksiin.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta myöntää valtionavustuksia myös hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
1 500 000
9 500 000
7 000 000

31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle
HUS-yhtymälle myönnettäviin avustuksiin.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen sekä muihin valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtävistä aiheutuviin toimintamenoihin.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta myöntää valtionavustuksia myös hyvinvointialueille ja HUS kuntayhtymälle.
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Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
20 000 000
24 000 000
10 000 000

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 7 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen KELindeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta 1.8.2022.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

7 400 000
712 300 000
705 000 000
750 000 000

20. Työttömyysturva
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 14 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta
1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

14 100 000
5 000 000
1 085 034 000
965 045 577
1 272 275 095

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 22 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta
1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan.
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2020 tilinpäätös
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22 700 000
25 000 000
1 465 679 000
1 557 078 502
1 747 175 798

30. Sairausvakuutus
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 6 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 400 000 euroa aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä
tarkistuksesta 1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan ja 4 300 000 euroa väliaikaisten koronapoikkeusten jatkamisesta ajalle 1.7.—31.12.2022.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 700 000
1 000 000
2 168 750 000
2 127 844 343
1 981 208 187

40. Eläkkeet
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 38 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta
1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

38 100 000
3 785 500 000
3 693 874 633
3 735 222 539

50. Veteraanien tukeminen
50. Rintamalisät (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu KEL-indeksiin tehtävästä ylimääräisestä tarkistuksesta
1.8.2022, viitaten momentin 33.10.57 selvitysosaan.
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2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

100 000
7 700 000
10 159 813
11 605 399

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen varautumisen tason parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen kuntayhtymille.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa
lastensuojelulain (417/2007) 17 §:n 1 momentin mukaisesti Ukrainasta saapuvien sotaa pakenevien lasten ja nuorten lastensuojelulasten lastensuojelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten
kattamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää onnettomuustilanteiden lisäksi muiden vakavien häiriötilanteiden hoitamisesta ja niihin varautumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 51 §:n mukaisten valmiuskeskusten suunnittelu- ja käynnistämisvaiheen tukemiseen valtionavustuksin.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 20 000 000 euroa kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen varautumisen tavanomaisen tason parantamiseen korvaamalla materiaali- ja lääkehankintoja Huoltovarmuuskeskukselle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja sairaanhoitopiireille. Varautuminen koskisi erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kriittisimpiä tarvikkeita ja lääkkeitä.
Asia liittyy huoltovarmuutta tukevaan kokonaisuuteen.
Lisäyksestä 5 000 000 euroa on kertaluonteinen lisäys sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusten käynnistämiseen.
Lisäyksestä 5 000 000 euroa on varattu Ukrainasta saapuvien lastensuojelun piirissä olleiden lasten ja nuorten lastensuojelusta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

30 000 000
350 000
350 000
2 150 000

33.60
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31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin ja muihin palkkauksesta aiheutuviin toimintamenoihin.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen muutoksella mahdollistetaan myös virkaan nimettyjen virkamiesten sijoittaminen määräaikaisesti hanketehtäviin.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
2 800 000
2 800 000
1 600 000

38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta käyttää myös virkaan nimettyjen
virkamiesten työpanosta määräaikaisissa covid-19 tehtävissä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
—
1 615 000 000
206 000 000

39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 45 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja sosiaali- ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle myönnettäviin avustuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua
määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 50 000 000 euroa
siirtona momentille 28.70.05 hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän välttämättömien ict-muutoskustannusten korvaamiseen tarkoitettuihin avustuspäätöksiin ja lisäyksenä 5 000 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen.
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2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-45 000 000
-15 000 000
132 420 000
184 800 000
108 910 000

61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että henkilöstön palkkaamiseen kohdennettua määrärahaa saa käyttää virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.
S e l v i t y s o s a : Perusteluja täydennetään, jotta Suomen kestävän kasvun ohjelman määräaikaisiin tehtäviin voidaan sijoittaa myös vakituisia virkamiehiä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

—
132 500 000
45 000 000

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuosien 2020—2022 määrärahaa saa käyttää covid19-rokotteiden vastikkeettomaan luovutukseen sekä rokotteiden luovuttamisesta, myynnistä ja
hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
S e l v i t y s o s a : Suomeen saapuu covid-19-rokotteita yli kansallisen tarpeen keväällä 2022.
Käyttämättä jäävät rokotteet pyritään ensisijaisesti ohjaamaan muille EU-maille, lahjoituksiin
kolmansiin maihin COVAX-rokoteyhteistyömekanismin kautta tai kahdenvälisesti. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta myydä rokotteita edelleen niitä tarvitseville keski- ja korkean tulotason
maille.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
70 500 000
31 590 000
311 840 000
243 740 000
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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseen osana huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaa kokonaisuutta, 50 000 euroa ilmastolain uudistamisesta aiheutuviin lisätehtäviin, 227 000 euroa johtuen palkkausten tarkistuksista ja 82 000 euroa siirtona momentilta 26.01.01 erityisavustajan ja
assistentin palkkausta varten sekä vähennyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentille 35.10.52
luonnonsuojelun tietojärjestelmähankkeen toteuttamiseen, 100 000 euroa siirtona momentille
23.01.01 ympäristöministeriön toimitilojen tilamuutoksiin ja 36 000 euroa siirtona momentille
24.01.01 Suomen kansainvälisten vesiasioiden koordinaattorin rahoitukseen.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen ilmastolaiksi (HE
27/2022 vp).
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

223 000
33 857 000
33 202 000
35 701 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 199 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

199 000
24 461 000
24 177 000
23 440 000
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10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää menoihin, jotka aiheutuvat
ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannasta ja saneerauksien valmistelusta.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.
Vuoden 2020 talousarviossa momentille myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 300 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen muutos aiheutuu tarpeesta käyttää määrärahaa myös ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurantaan ja saneerauksen valmisteluun liittyviin kuluihin
mukaan lukien lisähenkilöresurssit.
Määrärahan peruuttaminen aiheutuu vesiensuojelun tehostamisohjelmaan sisältyvän syvällä sijaitsevan hylyn vaativan tyhjennysoperaation siirtymisestä vuodelle 2023. Määräraha budjetoidaan tyhjennysoperaatioon uudelleen vuoden 2023 talousarvioesityksessä.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
2 440 000
1 900 000
4 400 000

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 2 815 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää:
1) Itämeren ja vesiensuojelun sekä niitä ohjaavien vesien- ja merenhoidon suunnitelmien ja toimeenpanon edistämiseen sekä ympäristön tilan ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen
2) vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseen
3) maaperänsuojeluun ja ympäristön kunnostustoimintaan liittyvän tutkimus-, riskinarviointi- ja
-hallintatoiminnan kehittämiseen sekä seurantaan ja maaperän- ja vesiensuojelun päivystysajan
korvausten maksamiseen
4) ympäristötehtävien näytteenoton, laboratoriopalvelujen, tiedonhallinnan ja muiden palvelujen
hankintaan
5) ympäristötiedon tuottamiseen
6) ympäristötehtäviin liittyviin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja koulutuksen järjestämiseen
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7) päästövähennystavoitteisiin ja kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin liittyviin selvityksiin
sekä ilmastopolitiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon
8) ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen alueidenkäytössä
9) kiertotaloutta ja biotaloutta edistäviin kehittämistehtäviin ja hankkeisiin
10) kierrätystä edistävän sääntelyn ja ratkaisujen valmisteluun sekä jätelainsäädännön toimeenpanon valmisteluun
11) enintään 180 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta enintään 22 henkilötyövuotta määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kohdan 7) sekä 158 henkilötyövuotta
vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen muiden kohtien tehtäviin
12) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen
maksamiseen
13) ekologisen kompensaation pilotoimiseen liittyviin kuluihin
14) elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointien hanke- ja lupavalmisteluihin
15) avustusten ja muiden tukien maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille nettoutetaan työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.
Määrärahasta varataan 1 850 000 euroa lupavoimavarojen vahvistamiseen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksissa (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 3 000 000 euroa
siirtona momentille 35.10.61 (ravinteiden kierrätys) ja lisäyksenä 150 000 euroa ilmastolain toimeenpanoon sekä 35 000 euroa jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain toimeenpanoon.
Ravinnekierrätyksen edistäminen (RRF pilari1) siirtyy momentille 35.10.61 osaksi ehdotettua ravinnekierrätyksen määrärahan lisäystä vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden kokonaisuuden
edistämiseksi. Vastaavasti ravinteiden kierrätyksen edistäminen poistuu tämän momentin käyttötarkoituksista.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi jätelain ja
Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 46/2022 vp).
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen ilmastolaiksi (HE
27/2022 vp).
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-2 815 000
28 005 000
26 185 000
24 335 000
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52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 35.01.01 luonnonsuojelun
tietojärjestelmähankkeen toteuttamiseen ja 314 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 314 000
56 754 000
70 942 000
71 462 000

61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ravinteiden kierrätyksen ja
talteenoton investointi- ja TKI-hankkeiden avustuksiin, hankintamenoihin ja muihin kulutusmenoihin.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää hankkeista aiheutuvien enintään 34 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden
kulutusmenojen maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan 3 000 000 euroa ravinteiden kierrätykseen (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentilta 35.10.22, millä toimeenpannaan elpymis- ja palautumissuunnitelman vihreää siirtymää tukemalla ravinteiden kierrätystä
edistäviä TKI-hankkeita ja 15 000 000 euroa aiheutuu ravinteiden kierrätyksen edistämisestä
osana huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää koskevaa kokonaisuutta, mistä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiohankkeiden osuus on 8 000 000 euroa ja investointitukien osuus 7 000 000 euroa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

18 000 000
20 722 000
19 067 000
46 792 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 194 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 140 000 euroa aiheutuu asuinrakennusten energia-avustusten käsittelyn vaatimista henkilöresursseista ja 54 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
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194 000
6 792 000
6 563 000
6 115 000

34. Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 860 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää:
1) elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahasta valtionavustuslain (688/2001) nojalla kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille myönnettävään avustukseen kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon
muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin
2) valtionavustuslain (688/2001) nojalla kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille myönnettävään
avustukseen kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen omistaman rakennuksen öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen tai öljy- tai kaasulämmityksestä
muihin lämmitysmuotoihin.
Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos lämmitysjärjestelmä muutetaan fossiilisia polttoaineita
käyttäväksi rakennuskohtaiseksi lämmitysjärjestelmäksi, öljylämmitysjärjestelmä muutetaan uusiutuvalla polttoöljyllä toimivaksi tai kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimivaksi. Elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahaa ei myönnetä kaukolämpöön siirtymiseen.
Avustusta myönnetään 20 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista
kustannuksista.
Avustusta myönnetään 30 % kunnille kohdan 2 mukaisessa avustuspäätöksessä avustettavaksi
hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.
Kunnille myönnettäviä avustuksia korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.
Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän
muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset.
Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu
toteutuneiden kustannusten mukaan.
Valtionapuviranomaisena toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen.
Määrärahasta varataan 4 900 000 euroa öljylämmityksestä luopumisen avustuksiin (RRF pilari1)
osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
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S e l v i t y s o s a : Lisäys liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen ja
tavoitteeseen luopua öljy- ja kaasulämmityksestä kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöissä. Tukea laajennettaisiin kattamaan myös kaasulämmityksestä luopumisesta aiheutuvia kustannuksia.
Momentin määrärahasta 4 900 000 euroa rahoitetaan elpymis- ja palautumissuunnitelmasta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 860 000
4 900 000
—
14 895 000

37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 250 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää:
1) elpymis- ja palautumissuunnitelmasta rahoitettavan määrärahan osalta elpymisvälineen tavoitteiden mukaisiin, ensisijaisesti elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien
osalta
2) vihreän siirtymän investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin kaavoituksen, luvituksen ja
niihin liittyvien selvityksien sekä alueellisten selvitysten osalta
3) tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin
sekä alueellisin selvityksiin.
Kohdan 2) mukaisilla vihreän siirtymän investoinneilla tarkoitetaan investointeja, joilla edistetään suoraan tai välillisesti päästövähennyksiä, kiertotaloutta tai luonnonvarojen käytön vähentämistä ei merkittävää haittaa -periaatteen (DNSH) mukaisesti. Alueellisissa selvityksissä on tarkasteltava myös ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia vaikutuksia.
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin
liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista. Kuntien avustusten osalta ympäristöministeriö kuulee ELY-keskuksia.
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään vihreän siirtymän tai tuulivoimarakentamisen
ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat
vihreän siirtymän tai tuulivoimarakentamisen ohjauksesta.
Määrärahasta varataan 750 000 euroa elpymisvälineestä rahoitettavien hankkeiden rahoittamiseksi (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, josta määrärahasta voidaan käyttää 2 % henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriössä.
S e l v i t y s o s a : Lisäys liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
Määrärahan käyttötarkoitus kattaisi aiempaa laajemmin elpymisvälineestä rahoitettavien investointihankkeiden ohella myös muiden vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden tukemisen sekä tuulivoimarakentamisen edistämisen.
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1 250 000
750 000
250 000
2 000 000

52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta varataan osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa 8 500 000 euroa (RRF pilari1) aiheutuviin menoihin, joista enintään 2 % voi aiheutua henkilöstön palkkaamisesta.
S e l v i t y s o s a : Lisäys liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

20 000 000
8 500 000
15 000 000
7 000 000

56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.
Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin siten kuin asetuksella (803/2021) säädetään
2) valtionavustuslain (688/2001) nojalla pientalojen omistajille myönnettävään avustukseen
pientalon maakaasua käyttävän pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kaasulämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin
3) avustuksesta viestimiseksi sekä avustuksen hakijoille suunnatun opas- ja ohjemateriaalin valmisteluun sekä hakijoiden informaatiotukeen liittyvien kulutusmenojen maksamiseen.
Maakaasusta lämmitysjärjestelmänä luovuttaessa avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon fossiilista maakaasua käyttävän
pääasiallisen lämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin
lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan
biokaasulla toimivaksi. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää
kohti, kun pientalossa siirrytään kaasulämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai
ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon kaasulämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään kaasulämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustus myönnetään suun-
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nitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin,
jotka ovat syntyneet 7.4.2022 jälkeen. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.
Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009)
tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.
Avustuksen myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.
Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakijalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen tai jos asuinrakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.
Määrärahasta varataan 28 900 000 euroa pientalojen öljylämmityksestä luopumiseen avustuksiin
(RRF pilari1) asetuksen 803/2021 mukaisesti osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, kuitenkin siten, ettei avustusta tältä osin myönnetä kaukolämpöön siirryttäessä.
S e l v i t y s o s a : Lisäys liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen.
Avustusta laajennettaisiin kattamaan öljylämmityksestä luopumisen ohella myös maakaasulämmityksestä luopumisesta aiheutuvia kustannuksia.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

40 000 000
28 900 000
34 440 000
28 670 000

60. Siirto Valtion asuntorahastoon
Avustukset
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää asuinrakennuksille avustuksia energiatehokkuuden
parantamiseen sekä älykkääseen, huoltovarmuutta lisääviin ja joustavaan energiakulutukseen
tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 60 000 000 euroa siten, kuin asuinrakennusten energiatehokkuusavustuksista vuosille 2020—2022 annetulla asetuksella (1341/2019) säädetään.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2022 saa Valtion asuntorahaston varoista
valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää avustusta asuinrakennusten lämmönvaihtimien
vaihtamiseen matalalämpöiseen kaukolämpöön soveltuviksi enintään 10 000 000 euroa siten,
kuin annettavalla asetuksella säädetään.
S e l v i t y s o s a : Perustelujen muutokset liittyvät huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan
kokonaisuuteen. Avustusta voitaisiin myöntää myös matalalämpöiseen kaukolämpöön siirryttäessä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

—
—
—
—

133

Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT

01. Valtionvelan korko
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 167 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu korkomenoarvion tarkistamisesta toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti, minkä taustalla on
euroalueen korkotasojen nousu. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 1,2 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

167 000 000
507 000 000
775 824 349
890 991 520

