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Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 

 

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 388 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa uuden 

arkkitehtuuri- ja designmuseon hankevalmistelun kustannuksista ja vähennyksenä 12 000 euroa arkiston 

järjestämisestä siirtona momentille 23.01.01. 

2021 III lisätalousarvio 388 000 

2021 talousarvio 17 726 000 

2020 tilinpäätös 17 797 000 

2019 tilinpäätös 17 755 000 

 

 

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 242 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 200 000 euroa ennakoinnin 

kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen jatkuvan oppimisen uudistuksen 

palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyen (RRF pilari3) osana elpymis- ja 

palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 200 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista 

menoista osaamistason nostamiseksi ja jatkuvan oppimisen uudistamiseksi ja 42 000 euroa vuokrien 

tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa. 

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. 

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen. 

2021 III lisätalousarvio 242 000 

2021 talousarvio 64 729 000 

2020 tilinpäätös 67 956 000 

2019 tilinpäätös 64 833 000 
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03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 100 000 euroa 

ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 210 000 euroa 

koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä kevään ylioppilastutkinnon toteutuksen 

turvaamiseksi ja vähennyksenä 1 000 euroa vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin 

liikelaitosten vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 208 000 

2021 talousarvio 5 013 000 

2020 tilinpäätös 6 682 000 

2019 tilinpäätös 6 314 000 

 

 

 

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään 46 300 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös: 

1) enintään 40 000 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien tavoittamiseen, 

koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja 

kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen 

2) 5 200 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistuksen mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen.  

Kohdan 2) määräraha on varattu tavoitteeseen osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus (RRF 

pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan 

unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut 

voimaan. 

S e l v i t y s o s a :   Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Jatkuvan 

oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamisesta 1.9.2021 lukien.  

Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon 

analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti 

tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä 

alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen. 
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Momentin perustelujen kohta 2) aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista 

tavoitteena osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus. EU:n elpymisväline voidaan ottaa 

käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa 

jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen 

tullut voimaan. Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan 

rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä. 

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) 

    

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirto momentilta 29.01.53) 40 000 

Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari 3) 5 200 

Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.01.53) 500 

Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.10.20) 200 

Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.20.21) 200 

Palvelukeskuksen toimintamenot (siirto momentilta 29.40.20) 200 

Yhteensä 46 300 

 

2021 III lisätalousarvio 46 300 000 

 

 

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 38 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa jatkuvan 

oppimisen digitalisaatio-ohjelman mukaisten menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana 

elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien 

varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta 

vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa EU:n 

elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden 

toteuttamiseksi, joka sisältyy elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteeseen osaamistason nosto ja 

jatkuvan oppimisen uudistus, sekä vähennyksenä 40 500 000 euroa siirrosta momentille 29.01.04.  

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. 

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen. 
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2021 III lisätalousarvio −38 500 000 

2021 talousarvio 47 510 000 

2020 tilinpäätös 46 510 000 

2019 tilinpäätös 3 010 000 

 

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö 

 

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 4 000 

2021 talousarvio 42 256 000 

2020 tilinpäätös 36 245 000 

2019 tilinpäätös 43 085 000 

 

 

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentilta vähennetään 270 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennyksestä 70 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 28.30.01 

varhaiskasvatuksen tilastotuotannon aloittamiseen Tilastokeskuksessa ja 200 000 euroa siirrosta 

momentille 29.01.04. 

2021 III lisätalousarvio −270 000 

2021 talousarvio 156 815 000 

2020 tilinpäätös 118 415 000 

2019 tilinpäätös 15 487 000 

 

 

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 65 000 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 65 000 000 euroa 

avustusten maksamiseen varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden 

tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista tukitoimista. 
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2021 III lisätalousarvio 65 000 000 

2021 talousarvio 471 179 000 

2020 tilinpäätös 815 676 641 

2019 tilinpäätös 692 374 944 

 

 

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.  

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 318 000 euroa vapaasta 

sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt 

 

 enimmäismäärä yksikkö 

   

Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 735 823 opetustunti 

Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 270 474 opiskelijaviikko 

Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 160 976 opetustunti 

Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 53 787 opetustunti 

 

S e l v i t y s o s a :    Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu valtionavustuksista koronavirustilanteen 

aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseen ja 7 000 000 euroa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen 

vahvistamisesta valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita lisäämällä. 

Valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden enimmäismäärästä ylläpitäjille myönnetään 

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen 100 % valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita siten, että 

niistä aiheutuvat menot ovat enintään 11 927 000 euroa.  

2021 III lisätalousarvio 12 000 000 

2021 talousarvio 162 993 000 

2020 tilinpäätös 181 190 453 

2019 tilinpäätös 155 075 778 

 

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 

 

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 
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2021 III lisätalousarvio 24 000 

2021 talousarvio 8 432 000 

2020 tilinpäätös 8 105 000 

2019 tilinpäätös 8 072 000 

 

 

21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 17 800 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 000 000 euroa 

avustuksiin lukiokoulutuksen järjestäjille osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden 

hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 16 henkilötyövuotta 

vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.  

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 18 000 000 euroa 

koronavirustilanteen johdosta lukiokoulutuksessa tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden 

paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vähennyksenä 200 000 euroa 

siirtona momentille 29.01.04. 

Kolmen henkilötyövuoden lisäys aiheutuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden, 

oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukiohjelmien, lukiokoulutuksen laatu- ja 

saavutettavuusohjelman toimeenpanon sekä järjestämislupaprosessien uudistamisen edellyttämistä 

lisätehtävistä.  

2021 III lisätalousarvio 17 800 000 

2021 talousarvio 19 006 000 

2020 tilinpäätös 12 706 000 

2019 tilinpäätös 26 979 000 

 

 

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 966 420 000 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 80 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien 

opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin 

perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen johdosta tarvittavista tukitoimista 

osaamisvajeiden paikkaamiseksi. 
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2021 III lisätalousarvio 18 000 000 

2021 I lisätalousarvio 17 500 000 

2021 talousarvio 965 952 000 

2020 tilinpäätös 963 814 656 

2019 tilinpäätös 825 458 996 

 

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 2021 hyväksyä sitoumuksia 

406 284 000 euron arvosta. 

Valtuuden määrärahasta on varattu 45 000 000 euroa TKI-toimintaan (RRF pilari3) osana elpymis- ja 

palautumissuunnitelmaa. Sitoumuksia saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan. 

S e l v i t y s o s a :   Valtuuden 45 000 000 euron lisäys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla 

rahoitettavista menoista ja siitä 20 000 000 euroa aiheutuu Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurin 

edistämisen kansallisista infrastruktuureista ja 25 000 000 euroa vihreää siirtymää tukevasta TKI-

rahoituksen kokonaisuudesta Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen.  

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Toimenpiteille määritellyt vihreän ja digitaalisen 

siirtymän tavoitteet varmistetaan rahoituksen kohdennuksessa. 

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 4 000 000 euroa vuonna 2022, 13 000 000 

euroa vuonna 2023, 13 000 000 euroa vuonna 2024, 10 000 000 euroa vuonna 2025 ja 5 000 000 euroa 

vuonna 2026. 

 

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 2 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin 

liikelaitosten vuokrissa. 

 

2021 III lisätalousarvio −2 000 

2021 talousarvio 11 972 000 

2020 tilinpäätös 10 840 000 

2019 tilinpäätös 11 542 000 
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02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 2 000 

2021 talousarvio 19 933 000 

2020 tilinpäätös 19 608 000 

2019 tilinpäätös 20 357 000 

 

 

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 3 000 

2021 talousarvio 1 679 000 

2020 tilinpäätös 1 714 000 

2019 tilinpäätös 1 665 000 

 

 

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa 

korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien 

menojen ja avustusten maksamiseen. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa 

korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja 

avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa 

käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, 

Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan. 

S e l v i t y s o s a :   Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa EU:n 

elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista ja avustuksista jatkuvan oppimisen digitalisaatio-

ohjelman toteuttamiseksi ja 4 000 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä 
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opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 29.01.04. 

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. 

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma käynnistää korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan 

oppimisen vahvistamisen osakokonaisuuden. Investointi vie eteenpäin jatkuvan oppimisen uudistusta ja 

osaamistason nostoa. Samalla se tukee Suomen kestävän kasvun ohjelman digitalisaatiotavoitetta. 

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen. 

2021 III lisätalousarvio 5 800 000 

2021 talousarvio 25 989 000 

2020 tilinpäätös 37 119 000 

2019 tilinpäätös 32 523 000 

 

70. Opintotuki 

 

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu määräajassa opintolainahyvitykseen 

oikeuttavan korkeakoulututkinnon suorittaneiden opintolainansaajien määrän tarkentumisesta ja 

5 000 000 euroa opintolainahyvityksen ehtojen joustavoittamisesta 1.8.2021 alkaen 

koronavirustilanteesta johtuvista syistä (HE opintotukilain muuttamisesta xxx/2021 vp). 

2021 III lisätalousarvio 10 000 000 

2021 talousarvio 99 200 000 

2020 tilinpäätös 102 952 280 

2019 tilinpäätös 68 268 783 

 

80. Taide ja kulttuuri 

 

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 4 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin 

liikelaitosten vuokrissa. 
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2021 III lisätalousarvio −4 000 

2021 I lisätalousarvio 15 000 000 

2021 talousarvio 4 268 000 

2020 tilinpäätös 12 125 000 

2019 tilinpäätös 4 115 000 

 

 

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.  

S e l v i t y s o s a :   Vähennys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin 

liikelaitosten vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio −25 000 

2021 talousarvio 22 314 000 

2020 tilinpäätös 24 099 000 

2019 tilinpäätös 20 999 000 

 

 

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 15 000 

2021 talousarvio 16 886 000 

2020 tilinpäätös 14 924 000 

2019 tilinpäätös 15 804 000 

 

 

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 4 000 000 euroa avustusten 

maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen 

sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja 

palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan. 
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Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen 

uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelusta ja toiminnan valmistelusta ja käynnistämisestä 

aiheutuviin kustannuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 4 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavasta 

kulttuuri- ja luovien alojen yritysten ja yhteisöjen rakennetuesta ja 300 000 euroa uuden arkkitehtuuri- 

ja designmuseon suunnittelusta ja toiminnan valmistelusta ja käynnistämisestä aiheutuvista 

kustannuksista. 

EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 

mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. 

Suomen kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvällä kulttuuri- ja luovien alojen 

uudistumisen tuella tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimialojen 

avaintoimijoita niin, että ne voivat sopeutua koronavirustilanteen vaikutuksiin sekä pystyvät 

kehittämään muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä 

tuotanto- ja toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn 

vahvistamiseksi. Rakennetuen tavoite on kulttuuri- ja luovien alojen tuotanto-, jakelu- ja 

yhteistyörakenteiden uudistaminen ja kansainvälistäminen. Tuen myöntämisen ehtoihin sisällytetään 

merkittävässä määrin digitaalisuutta edistäviä kriteereitä. 

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen. 

2021 III lisätalousarvio 4 300 000 

2021 I lisätalousarvio 5 000 000 

2021 talousarvio 14 689 000 

2020 tilinpäätös 107 784 000 

2019 tilinpäätös 4 370 000 

 

 

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vuokrien tasauksen tarkistuksesta Senaatti-konsernin liikelaitosten 

vuokrissa. 

2021 III lisätalousarvio 30 000 

2021 talousarvio 23 337 000 

2020 tilinpäätös 25 282 877 

2019 tilinpäätös 26 618 600 

 

 

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 830 000 euroa. 
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Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

  

1. Museovirasto  799 000 

2. Suomenlinnan hoitokunta  3 930 000 

Yhteensä 4 729 000 

 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 630 000 euroa aiheutuu toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden 

perusparannuksesta ja kunnossapidosta Suomenlinnassa ja 200 000 euroa Helsingin kaupungilta 

laskutettavasta osuudesta huoltorannan korjauksessa. Saadut tulot on budjetoitu momentille 12.29.99.  

2021 III lisätalousarvio 830 000 

2021 talousarvio 3 899 000 

2020 tilinpäätös 5 504 000 

2019 tilinpäätös 6 046 000 

 

90. Liikuntatoimi 

 

50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta 

vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Yhdeksän henkilötyövuoden lisäys aiheutuu antidopinganalyysitoiminnan 

käynnistymisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.  

Momentille ei edellä olevan johdosta esitetä lisämäärärahaa. 

2021 III lisätalousarvio — 

2021 talousarvio 108 944 000 

2020 tilinpäätös 100 210 894 

2019 tilinpäätös 154 028 306 

 

 

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha 

3 v) 

Momentille myönnetään 49 937 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin 

perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannuksiin edellyttäen, että Helsingin kaupunki osoittaa 

hankkeelle rahoitusta siten, että kaupungin rahoitusosuus hankkeen toteutuneista 

kokonaiskustannuksista on vähintään puolet. Hankkeen valtion sitoumuksia koskeva kokonaisosuus on 

enintään 168 436 500 euroa. 
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S e l v i t y s o s a :   Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen 

kokonaiskustannus on 336 873 000 euroa. Hanke on tarkoitus rahoittaa valtion ja kaupungin toimesta 

yhtäläisin rahoitusosuuksin.  

Hankkeelle on osoitettu aiemmissa talousarvoissa määrärahoja yhteensä 118 500 000 euroa ja 

tähänastiset avustuspäätökset on tehty tämän mukaisesti. Hankkeelle esitetään loppueräksi yhteensä 

49 936 500 euroa, mikä koostuu Stadion-säätiön ilmoittamasta kustannusarvion tarkennuksesta, josta 

valtion osuus on 37 936 500 sekä ehdotuksesta siirtää vuoden 2017 lisätalousarviossa päätetty, mutta 

vielä käyttämättä oleva vuoteen 2027 ulottuva valtuusosuus 12 000 000 euroa momentilta 29.90.50 

momentin 29.90.54 määrärahaksi. 

2021 III lisätalousarvio 49 937 000 
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29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 

 

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 200 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Helsingin kaupungilta laskutettavasta osuudesta Suomenlinnan 

huoltorannan korjauksessa. 

2021 III lisätalousarvio 200 000 

2021 talousarvio 4 000 000 

2020 tilinpäätös 44 149 840 

2019 tilinpäätös 12 864 443 

 

 


