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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 enintään 25 000 euroa 

uuden arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön peruspääoman maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin perustelujen täydennys aiheutuu siitä, että valtio ja Helsingin kaupunki 

perustavat säätiön uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamista varten. Säätiön perustaminen 

edellyttää vähintään 50 000 euron peruspääomaa, josta valtio ja kaupunki maksaisivat säätiön 

perustamisen yhteydessä kumpikin 25 000 euroa.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2021 IV lisätalousarvio — 

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 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös 1 000 000 euroa avustuksena 

saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseksi osoitettavan 

määrärahan kasvattamisesta. 

2021 IV lisätalousarvio 500 000 

2021 III lisätalousarvio 242 000 

2021 talousarvio 64 729 000 

2020 tilinpäätös 67 956 000 

2019 tilinpäätös 64 833 000 

 

 

 



IV lisätalousarvioesitys 2021, Ministeriön ehdotus  

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

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 000 000 euroa 

avustusten maksamiseen ulkomaalaisten osaajien täydentävään koulutukseen ja suomalaisille 

työmarkkinoille pätevöitymiseen edistämiseen. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös 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, mistä enintään xx xxx xxx euroa kulutusmenojen maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 29.01.53 nopeavaikutteisena työllisyystoimena 

ulkomaalaisten osaajien täydentävään koulutukseen ja suomalaisille työmarkkinoille pätevöitymiseen 

edistämiseen. 

Momentin perustelujen muutos aiheutuu kolmannessa lisätalousarviossa siirretyn määrärahan käytön 

tarkentumisesta. 

2021 IV lisätalousarvio 2 800 000 

2021 III lisätalousarvio 46 300 000 

 

 

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa. 

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

1.  Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 610 000 

2.  Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000 

 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen 

hoitoon (enintään) 

52 000 

3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun 

alueen hautausmaiden kunnostamiseen 

32 000 

4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 829 000 

5.  Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000 

6. Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen 

uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille 

1 500 000 

Yhteensä  5 185 000 

 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärien 

tarkentumisesta ja se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 4. 
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2021 IV lisätalousarvio 5 000 

2021 II lisätalousarvio 1 500 000 

2021 talousarvio 3 680 000 

2020 tilinpäätös 8 179 000 

2019 tilinpäätös 3 613 000 

 

 

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

Momentilta vähennetään 2 800 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys aiheutuu siirrosta momentille 29.01.04 nopeavaikutteisena 

työllisyystoimena ulkomaalaisten osaajien täydentävään koulutukseen ja suomalaisille työmarkkinoille 

pätevöitymiseen edistämiseen. 

2021 IV lisätalousarvio −2 800 000 

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 

 

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

(arviomääräraha) 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ohjaustuntikiintiön estämättä 

oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien ja edelliseltä vuodelta maksamatta jääneiden aamu- ja 

iltapäivätoiminnan valtionavustusten maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin perustelujen muutos aiheutuu edellisen vuoden valtionavustuspäätösten 

maksatukseen liittyvän teknisen virheen korjaamisesta. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2021 IV lisätalousarvio — 

2021 III lisätalousarvio 40 000 000 

2021 talousarvio 471 179 000 

2020 tilinpäätös 815 676 641 

2019 tilinpäätös 692 374 944 
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40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 

 

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 159 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu valuuttakurssimuutoksesta. 

2021 IV lisätalousarvio 159 000 

2021 talousarvio 20 079 000 

2020 tilinpäätös 19 837 350 

2019 tilinpäätös 19 036 732 

 

70. Opintotuki 

 

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 11 miljoonaa euroa aiheutuu opintolainahyvitysmenojen kasvusta ja 3 

miljoonaa euroa takausvastuumenojen kasvusta. 

2021 IV lisätalousarvio 14 000 000 

2021 III lisätalousarvio 10 000 000 

2021 talousarvio 99 200 000 

2020 tilinpäätös 102 952 280 

2019 tilinpäätös 68 268 783 

 

 

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 4 700 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden opintorahamenojen 

kasvusta. 

2021 IV lisätalousarvio 4 700 000 

2021 talousarvio 458 600 000 

2020 tilinpäätös 449 220 499 

2019 tilinpäätös 422 666 077 

 



IV lisätalousarvioesitys 2021, Ministeriön ehdotus  

80. Taide ja kulttuuri 

 

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

Valtuus 

Momentin perustelujen valtuutta muutetaan siten, että Museovirasto oikeutetaan tekemään 

vuokrasopimus Kansallismuseon lisärakennuksesta (Helsingin kaupunki, kaupunginosa 13) siten, että 

Kansallismuseon vuokrauksesta aiheutuvat kokonaismenot ovat vuosina 2025—2039 yhteensä enintään 

133 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Museovirastolle myönnettyä valtuutta tarkistetaan siten, että Kansallismuseon 

lisärakennuksen vuokrasopimuksesta aiheutuva sitoumus 15 vuoden ajalle arvioituna on 133 milj. euroa. 

Kansallismuseon kokonaisvuokra on 7,74 milj. euroa vuodessa ja sopimuksesta aiheutuva 

lisämäärärahatarve on 4,15 milj. euroa vuodessa.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2021 IV lisätalousarvio — 

2021 III lisätalousarvio 15 000 

2021 talousarvio 16 886 000 

2020 tilinpäätös 14 924 000 

2019 tilinpäätös 15 804 000 

 

 

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 6 758 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 988 000 euroa opetus- ja 

kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 

mukaisten valtionavustusten maksamiseen opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta 

saaville opetuksen järjestäjille 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta johtuvista oppilasmaksutulojen ja 

varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä sekä terveysturvallisten 

opetusjärjestelyiden aiheuttamista lisäkustannuksista. 

2021 IV lisätalousarvio 6 758 000 

2021 II lisätalousarvio 4 000 000 

2021 talousarvio 88 583 000 
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50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 450 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Paimion 

parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 

1 450 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Paimion parantolan hoitoon ja hallinnointiin tarkoitetun määrärahan 

uudelleenbudjetoinnista. Paimion parantolan hallinnon ja hoidon järjestelyiden toteuttaminen on 

viivästynyt, minkä vuoksi siihen myönnetyn avustuksen käyttöaikaa on tarpeen jatkaa. 

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa. 

2021 IV lisätalousarvio 1 450 000 

2021 III lisätalousarvio 4 300 000 

2021 II lisätalousarvio 55 500 000 

2021 I lisätalousarvio 5 000 000 

2021 talousarvio 14 689 000 

2020 tilinpäätös 107 784 000 

2019 tilinpäätös 4 370 000 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 7 618 000 euroa. 

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa) 

1. Museovirasto 799 000 

2. Suomenlinnan hoitokunta 11 548 000 

Yhteensä  12 347 000 

 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 5 500 000 euroa aiheutuu Suomenlinnan Varuskuntakorttelin 

korjaushankkeesta, 1 950 000 euroa muista toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannuksesta ja 

kunnossapidosta Suomenlinnassa ja 168 000 euroa vakuutusyhtiön maksamasta Suomenlinnan tunneliin 

liittyvästä vakuutuskorvauksesta. Lisäykset kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2.  

Vakuutuskorvauksesta saadut tulot on budjetoitu momentille 12.29.99.  

2021 IV lisätalousarvio 7 618 000 

2021 III lisätalousarvio 830 000 

2021 talousarvio 3 899 000 

2020 tilinpäätös 5 504 000 

2019 tilinpäätös 6 046 000 
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29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 

 

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että jakamattomat voittovarat budjetoidaan 

suoriteperusteisena. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä. 

2021 IV lisätalousarvio — 

2021 talousarvio 414 700 000 

2020 tilinpäätös 385 900 000 

2019 tilinpäätös 563 814 000 

 

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 168 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu vakuutusyhtiön maksamasta Suomenlinnan tunneliin liittyvästä 

vakuutuskorvauksesta. 

2021 IV lisätalousarvio 168 000 

2021 III lisätalousarvio 200 000 

2021 talousarvio 4 000 000 

2020 tilinpäätös 44 149 840 

2019 tilinpäätös 12 864 443 

 

 


