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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) 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kehittämistoiminnan 

menojen ja avustusten maksamiseen. 

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

2020 IV lisätalousarvio — 

2020 talousarvio 17 847 000 

2019 tilinpäätös 17 755 000 

2018 tilinpäätös 17 777 000 

 

 

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 136 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin 

ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteuttamisesta. 

2020 IV lisätalousarvio 136 000 

2020 talousarvio 67 744 000 

2019 tilinpäätös 64 833 000 

2018 tilinpäätös 68 724 000 

 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu tarpeesta vastata osaamisen kehittämisellä koronaviruksen 

nopeuttamaan talouden rakennemuutokseen.  

2020 IV lisätalousarvio 20 000 000 

2020 talousarvio 26 010 000 

2019 tilinpäätös 3 010 000 

2018 tilinpäätös 10 290 000 
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10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 

 

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen yhteiset menot 

(siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen laatuohjelman 

toimeenpanosta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin päätösosan kohdan 2) euromäärää 

koskeva rajaus poistetaan. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu lukiokoulutuksen laatuohjelman ja sen osana toteutettavan opinto-

ohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta. 

Kohdan 2) sidotun euromäärän poistaminen mahdollistaa määrärahojen joustavamman ja 

tehokkaamman käytön vapaan sivistystyön ja sivistystyötä tekevien järjestöjen kehittämishankkeisiin ja 

kansainvälisen yhteistyön tarpeisiin.  

2020 IV lisätalousarvio 10 000 000 

2020 talousarvio 118 415 000 

2019 tilinpäätös 15 487 000 

2018 tilinpäätös 41 557 000 

 

 

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 101 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 70 000 000 euroa 

avustusten maksamiseen perusopetuksen oppilaiden tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten 

vähentämiseksi, enintään 17 000 000 euroa opintojen kertaamiseen ja tukitoimien järjestämiseen 

tarkoitettuihin avustuksiin lukiokoulutuksen järjestäjille sekä enintään 4 600 000 euroa aamu- ja 

iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten korvaamiseen koronavirustilanteen aiheuttamien vaikutusten 

vähentämiseksi. 

Lisäksi momentin perustelujen kohtaa 5) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 

11 200 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen 

rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen 

opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille. 

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

tarvitsevien oppilaiden tukitoimista ja tuen järjestämisestä oppilaitoksissa, 17 000 000 euroa 
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koronavirustilanteen johdosta lukio-opiskelijoiden tarvitseman opetuksen, ohjauksen ja muiden 

tukitoimenpiteiden lisäämiseksi, 9 900 000 euroa oppilasmaksutulojen palautuksista sekä 

varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä taiteen perusopetuksen 

opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä oleville oppilaitoksille sekä 4 600 000 euroa 

maksutulomenetysten korvaamisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjille. 

Perusopetuksen oppilaiden tukemiseen tarkoitetun esityksen tavoitteena on varmistaa koulujen 

edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien oppilaiden, vieraskielisten oppilaiden, erityisen ja 

tehostetun tuen oppilaiden, maahanmuuttotaustaisten sekä poikkeusolojen aikana perusopetuksen 

kesken jättäneiden oppilaiden oppimista. 

2020 IV lisätalousarvio 101 500 000 

2020 II lisätalousarvio 3 000 000 

2020 talousarvio 705 285 000 

2019 tilinpäätös 692 374 944 

2018 tilinpäätös 679 867 446 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 21 550 000 euroa.  

Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 34 468 000 

euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista opiskelumaksujen sekä maksullisen 

palvelutoiminnan menetysten korvaamisesta. 

2020 IV lisätalousarvio 21 550 000 

2020 talousarvio 165 216 000 

2019 tilinpäätös 155 075 778 

2018 tilinpäätös 162 262 079 

 

20. Ammatillinen koulutus 

 

21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kymmentä 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Kahden henkilötyövuoden lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta ja reformin 

toimeenpanosta aiheutuvista lisätehtävistä. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 
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2020 IV lisätalousarvio — 

2020 talousarvio 12 706 000 

2019 tilinpäätös 26 979 000 

2018 tilinpäätös 26 737 000 

 

 

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 51 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 937 504 000 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. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellinen 

opiskelijavuosien määrä on enintään 181 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena 

järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 350 

opiskelijavuotta. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 16 500 000 euroa aiheutuu koulutuksen käynnistämisestä 5 000 uuden 

lähihoitajan kouluttamiseksi vuosien 2020—2024 aikana hallituksen antaman henkilöstömitoituksen 

muutoksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

koskevan esityksen mukaisesti sekä 35 000 000 euroa koronavirusepidemian johdosta tarvittavista 

lisätoimista opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseksi ja valmistumassa olevien opiskelijoiden 

näyttöjen mahdollistamiseksi. 

2020 IV lisätalousarvio 51 500 000 

2020 talousarvio 917 598 000 

2019 tilinpäätös 825 458 996 

2018 tilinpäätös 799 116 282 

 

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 

Valtuus 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 

rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, 

tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 

2020 hyväksyä sitoumuksia 427 084 000 euron arvosta. 

S e l v i t y s o s a :   Valtuuden lisäyksestä 20 000 000 euroa aiheutuu yhteiskunnan kriisivalmiuteen ja 

huoltovarmuuteen liittyvän tieteellisen tutkimuksen vahvistamisesta sekä 60 000 000 euroa tutkimuksen 

uuden lippulaivahaun toteuttamisesta vuonna 2021. 
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Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 2 000 000 euroa vuonna 2020, 7 000 000 

euroa vuonna 2021, 23 000 000 euroa vuonna 2022, 18 000 000 euroa vuonna 2023 ja 30 000 000 euroa 

vuonna 2024. 

 

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu perustoiminnan välttämättömien tarpeiden lisärahoituksesta. 

2020 IV lisätalousarvio 81 000 

2020 talousarvio 1 629 000 

2019 tilinpäätös 1 665 000 

2018 tilinpäätös 1 656 000 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 33 200 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ohjauksen ja 

opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta korkeakouluille ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle 

maksettaviin avustuksiin.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen johdosta 

välttämättömistä toimenpiteistä ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi yliopistoissa 

ja ammattikorkeakouluissa, 10 000 000 euroa ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimipisteissä sekä 13 200 000 euroa korkeakoulujen etäopetuksen 

järjestelyjen ja opiskelijavalintojen toteuttamisen tieto- ja viestintätekniikan käytön kustannusten 

korvaamisesta.  

2020 IV lisätalousarvio 33 200 000 

2020 talousarvio 31 119 000 

2019 tilinpäätös 32 523 000 

2018 tilinpäätös 169 375 000 

 

 

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu 20 miljoonan euron myöntövaltuuden vuoden 2020 

määrärahavaikutuksesta kriisivalmiuteen ja huoltovarmuuteen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta. 
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2020 IV lisätalousarvio 2 000 000 

2020 talousarvio 280 104 000 

2019 tilinpäätös 251 783 030 

2018 tilinpäätös 245 175 193 

 

 

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 14 700 000 euroa. 

Momentin perustelujen kohtaa 3) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 24 470 000 

euroa ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaiseen ammattikorkeakoulujen harkinnanvaraiseen 

rahoitukseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koulutuksen käynnistämisestä 530 uuden sairaanhoitajan 

kouluttamiseksi hallituksen antaman henkilöstömitoituksen muutoksesta iäkkäiden henkilöiden 

tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa koskevan esityksen mukaisesti. 

2020 IV lisätalousarvio 14 700 000 

2020 talousarvio 882 472 000 

2019 tilinpäätös 834 944 000 

2018 tilinpäätös 826 250 000 

 

80. Taide ja kulttuuri 

 

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Länsi-Mustasaarella sijaitsevan tieto-, turva- ja 

taloautomaattiverkkojen teknisen jakamon korjaamisesta. 

2020 IV lisätalousarvio 400 000 

2020 II lisätalousarvio 700 000 

2020 talousarvio 2 095 000 

2019 tilinpäätös 2 224 000 

2018 tilinpäätös 2 290 000 

 

 

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa.  
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S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirusepidemiasta aiheutuvien nettomenetysten kattamisesta 

ja talouden tasapainottamisesta. 

2020 IV lisätalousarvio 1 700 000 

2020 II lisätalousarvio 591 000 

2020 talousarvio 21 754 000 

2019 tilinpäätös 20 999 000 

2018 tilinpäätös 19 952 000 

 

 

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu konesalin siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista. 

2020 IV lisätalousarvio 240 000 

2020 talousarvio 5 211 000 

2019 tilinpäätös 5 199 000 

2018 tilinpäätös 4 889 000 

 

 

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 146 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu museoesineiden ja oheisaineistojen siirrosta olosuhdehallittuun 

varastotilaan. 

2020 IV lisätalousarvio 146 000 

2020 talousarvio 6 885 000 

2019 tilinpäätös 6 750 000 

2018 tilinpäätös 6 011 000 

 

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvasta elektronisen aineiston 

käyttölisenssien hankinnasta. 

2020 IV lisätalousarvio 800 000 

2020 talousarvio 5 012 000 

2019 tilinpäätös 4 560 000 

2018 tilinpäätös 3 700 000 
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50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 750 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen taiteiden 

digitaalisten sisältöjen ja tuotantojen toteuttamiseen ja jakeluun. 

Valtuus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -

hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 11 800 000 euroa vuosina 2021—2026. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 2 500 000 euroa aiheutuu esittävien ja visuaalisten taiteiden digitaalisten 

sisältöjen ja tuotantojen toteutuksen, saatavuuden ja jakelun tukemisesta sekä 250 000 euroa lasten ja 

nuorten harrastustoiminnan tukemisesta kulttuurin toimialalla. 

Valtuuden lisäys aiheutuu Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman valtion rahoitusosuudesta.  

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi nimetään kaksi kaupunkia; yksi kaupunki Suomesta 

ja yksi Slovakiasta. Jäsenmaiden vuorottelujärjestys ja Euroopan kulttuuripääkaupungin 

valintamenettely perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen Euroopan 

kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020—2033.  

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa rahoittavat nimetyn kulttuuripääkaupungin lisäksi 

jäsenmaa ja komissio. Komissio myöntää valitulle kaupungille Melina Mercouri -palkinnon, joka on 1,5 

milj. euroa. Tämä rahoitus myönnetään viimeistään maaliskuun lopussa 2026 edellyttäen, että 

kulttuuripääkaupunki-tapahtuman valmistelu nimeämisen jälkeen eli vuosina 2021—2025 on edennyt 

suunnitelmien mukaisesti.  

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman valtion rahoitusosuuteen osoitetaan yhteensä enintään 

12 000 000 euroa siten, että 200 000 euroa vuodelle 2020, 400 000 euroa vuodelle 2021, 1 400 000 

euroa vuodelle 2022, 2 000 000 euroa vuosittain vuosille 2023—2025 ja 4 000 000 euroa vuodelle 2026. 

Valtion vuoden 2020 talousarvio sisältää jo tapahtuman rahoitusta 200 000 euroa. 

2020 IV lisätalousarvio 2 750 000 

2020 II lisätalousarvio 40 300 000 

2020 talousarvio 4 890 000 

2019 tilinpäätös 4 370 000 

2018 tilinpäätös 9 380 000 

 

52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 

Valtuus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön 

perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa vuosina 

2021—2022. 
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S e l v i t y s o s a :   Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja siten, että momentilta 

29.80.52 myönnetään enintään 20 000 000 euroa vuonna 2021 sekä momentilta 29.80.50 enintään 

10 000 000 euroa vuonna 2022. 

Hankkeeseen on osoitettu 20 000 000 euroa vuoden 2020 talousarviossa momentilla 29.80.52. Vuoden 

2020 talousarviossa ja valtiontalouden kehyksissä vuosille 2021—2023 on varattu hankkeeseen 

yhteensä 50 000 000 euroa.  

2020 IV lisätalousarvio — 

2020 talousarvio 257 570 000 

2019 tilinpäätös 247 042 783 

2018 tilinpäätös 238 839 355 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 380 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Suomenlinnan hoitokunnan toimistotilan sekä kokous- ja juhlatila 

Paarlastihuoneen kosteusvaurioiden ja haitta-aineita sisältävien rakenteiden korjauksesta. 

2020 IV lisätalousarvio 380 000 

2020 talousarvio 3 899 000 

2019 tilinpäätös 6 046 000 

2018 tilinpäätös 3 688 000 

 

90. Liikuntatoimi 

 

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

liikuntapaikkarakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Liikkuva etäkoulu ja –opiskelu 

ohjelmien valmistelusta ja siihen liittyvistä valtionavustuksista aiheutuviin kustannuksiin sekä 

valtionavustusten myöntämiseen lasten ja nuorten liikunnalliseen kesäleiritoimintaan. 

2020 IV lisätalousarvio 5 500 000 

2020 II lisätalousarvio 19 600 000 

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 12 000 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää nuorisotyön vahvistamiseen 

kouluja ja oppilaitoksia tukien. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta ja sen aiheuttamista tarpeista vahvistaa 

toimintaa lasten ja nuorten keskuudessa. 

2020 IV lisätalousarvio 12 000 000 

2020 II lisätalousarvio 1 500 000 

2020 talousarvio 23 513 000 

2019 tilinpäätös 21 323 000 

2018 tilinpäätös 19 923 000 

 


