
II lisätalousarvioesitys 2020, Ministeriön ehdotus  

27.3.2020  8:35  Sivu 1 

Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 

 

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa 

ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 70 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen johdosta välttämättömistä 

toimenpiteistä kevään 2020 ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi ja 1 038 000 euroa 

varautumisesta tilanteesta aiheutuviin seurannaisvaikutuksiin syksyn 2020 ylioppilastutkinnon 

järjestämisessä. 

2020 II lisätalousarvio 1 108 000 

2020 talousarvio 5 434 000 

2019 tilinpäätös 6 314 000 

2018 tilinpäätös 7 489 000 

 

 

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 

 

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 4 200 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 350 000 euroa 

muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien 

harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista oppilasmaksutulojen palautuksista 

sekä varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä taiteen perusopetuksen 

oppilaitoksille. 

2020 II lisätalousarvio 4 200 000 

2020 talousarvio 705 285 000 

2019 tilinpäätös 692 374 944 

2018 tilinpäätös 679 867 446 
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80. Taide ja kulttuuri 

 

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 000 000 euroa 

avustusten jakamiseen kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toimijoille.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Pro Musica -säätiön lahjoituksesta koronaviruksesta aiheutuvien 

vaikutusten vähentämiseen. Määrärahan lisäystä vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.29.99. 

2020 II lisätalousarvio 100 000 

2020 I lisätalousarvio 900 000 

2020 talousarvio 4 106 000 

2019 tilinpäätös 4 115 000 

2018 tilinpäätös 3 995 000 

 

 

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 920 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvista liike- ja työtilojen sekä 

juhlatilojen vuokratuottojen menetyksistä. 

2020 II lisätalousarvio 920 000 

2020 talousarvio 2 095 000 

2019 tilinpäätös 2 224 000 

2018 tilinpäätös 2 290 000 

 

 

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 655 000 euroa.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi museoiden ja linnojen pääsylipputulojen 

vähentymisestä sekä tilaisuuksien peruuntumisista aiheutuvien menetysten korvaamisesta. 

2020 II lisätalousarvio 655 000 

2020 talousarvio 21 754 000 

2019 tilinpäätös 20 999 000 

2018 tilinpäätös 19 952 000 
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50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 40 300 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen 

kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuuritapahtumien sekä elokuvateattereiden ja muiden kulttuurialan 

yhteisöjen toiminnan turvaamiseen pääsylipputulojen vähenemisestä ja toimintojen peruuntumisesta 

aiheutuvien menetysten korvaamiseksi sekä taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten, taiteilijoiden, 

ammatinharjoittajien ja muiden kulttuurin toimialan henkilöiden ansionmenetysten ja muiden 

vastaavien menojen korvaamiseksi. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden, 

kiertueiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta aiheutuvista tappioista eri taiteenalojen 

toimijoille, yhteisöille ja toimialan ammattilaisille 13.3.—31.5.2020 välisenä aikana. 

2020 II lisätalousarvio 40 300 000 

2020 talousarvio 4 890 000 

2019 tilinpäätös 4 370 000 

2018 tilinpäätös 9 380 000 

 

90. Liikuntatoimi 

 

30. Avustukset Liikkuva opiskelu, Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva aikuinen -ohjelmiin sekä 

liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 28 000 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen 

liikunnan ja urheilun peruuntuneista tapahtumista aiheutuneisiin kuluihin, lajiliittojen ja urheiluseurojen 

toimintakyvyn turvaamiseen sekä valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten toiminnan 

turvaamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen aiheuttamien kustannusten ja tulonmenetysten 

korvaamisesta. 

2020 II lisätalousarvio 28 000 000 

2020 talousarvio 8 000 000 

2019 tilinpäätös 3 800 000 

2018 tilinpäätös 7 000 000 
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91. Nuorisotyö 

 

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen aiheuttamien nuorten työpajatoiminnan 

kustannusten ja tulonmenetysten korvaamisesta. 

2020 II lisätalousarvio 3 000 000 

2020 talousarvio 23 513 000 

2019 tilinpäätös 21 323 000 

2018 tilinpäätös 19 923 000 

 

 

52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen 

nuorisoalan järjestöille ja nuorisokeskuksille koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneiden tapahtumien 

ja tilaisuuksien aiheuttamiin menoihin sekä muihin ennakoimattomiin menoihin. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu varautumisesta koronaviruksen aiheuttamiin lisämenoihin kolmen 

kuukauden ajalta. 

2020 II lisätalousarvio 5 000 000 

2020 talousarvio 1 900 000 

2019 tilinpäätös 1 750 000 

2018 tilinpäätös 1 800 000 
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29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 

 

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 100 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille kertyvien tulojen lisäys perustuu Pro Musica -säätiön lahjoitukseen, 

jotka on tarkoitus jakaa avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille koronaviruksesta aiheutuvien 

vaikutusten vähentämiseen. Tuloa vastaava määrärahan lisäys on budjetoitu momentille 29.80.01. 

2020 II lisätalousarvio 100 000 

2020 I lisätalousarvio 900 000 

2020 talousarvio 4 000 000 

2019 tilinpäätös 12 864 443 

2018 tilinpäätös 12 821 187 

 

 


