I lisätalousarvioesitys 2021, Ministeriön ehdotus

Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 620 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
Käyttösuunnitelma (euroa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yhteensä

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §)
Avustukset 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
Avustus kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi

2 610 000
134 000
52 000
32 000
824 000
80 000
1 620 000
5 300 000

S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronapandemiasta johtuvasta tarpeesta tukea kesätyöntekijöiden
työllistämistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakuntien sekä muiden
uskonnollisten yhdyskuntien palvelukseen.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

1 620 000
3 680 000
4 500 000
3 679 000
3 613 000

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 45 000 000 euroa
avustusten maksamiseen varhaiskasvatuksessa olevien lasten sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden
tukemiseen koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.
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Selvitysosa:
järjestämisestä.

Lisäys

aiheutuu

koronavirustilanteesta

johtuvista

tukitoimista

2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

ja

tuen

45 000 000
471 179 000
986 000
115 500 000
3 000 000
705 285 000
692 374 944

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.
Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 318 000
euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
Selvitysosa:
Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista avustuksista toteutumatta
jääneiden opiskelumaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tulojen korvaamiseksi.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

5 000 000
162 993 000
21 550 000
165 216 000
155 075 778

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 000 000 euroa
koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin erityisesti osaamiserojen tasoittamiseksi ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi lukiokoulutuksen järjestäjille maksettaviin avustuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15
henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta lukiokoulutuksessa tarvittavista
tukitoimista erityisesti osaamiserojen tasoittamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
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Henkilötyövuosien lisäys kahdella perustuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden,
oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukiohjelmien sekä järjestämislupaprosessin
uudistuksen edellyttämiin lisäresurssitarpeisiin.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

18 000 000
19 006 000
—
12 706 000
26 979 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 960 920 000 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.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta tarvittavista tukitoimista opintojen
keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä opiskelijoiden
osaamiserojen tasoittamiseksi ja valmistuvien ammattiosaamisen varmistamiseksi.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

30 000 000
965 952 000
—
46 500 000
917 598 000
825 458 996

80. Taide ja kulttuuri

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 110 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään
20 000 000 euroa apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten myöntämiseen taiteen
ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille.
Selvitysosa:
Lisäyksestä 20 000 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvien
vaikutusten vähentämisestä kulttuurin ja taiteen alan henkilöille ja toiminimille ja 110 000 euroa
määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen korona-avustuksien
myöntämisestä aiheutuviin lisääntyneisiin tehtäviin.
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2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 I lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

20 110 000
4 268 000
7 019 000
100 000
900 000
4 106 000
4 115 000

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 150 000 euroa
muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien
harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu taiteen perusopetuksen oppilasmaksutulojen menetyksistä ja muun
varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä sekä terveysturvallisten
opetusjärjestelyiden aiheuttamista lisäkustannuksista muissa kuin valtionosuutta saavissa taiteen
perusopetusta järjestävissä oppilaitoksissa.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio

2 000 000
88 583 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen
elokuvatuotantoyhtiöille ja esittävän taiteen ammatillisille, ns. vapaan kentän yhteisöille,
koronapandemiasta aiheutuvien vaikeuksien ja taloudellisten menetysten vähentämiseksi.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu elokuvatuotantoyhtiöille ja 3 000 000 euroa
aiheutuu esittävän taiteen ammatillisille, ns. vapaan kentän yhteisöille osoitettavista avustuksista, joilla
vähennetään koronapandemiasta aiheutuvia vaikeuksia ja taloudellisia menetyksiä.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

8 000 000
14 689 000
41 994 000
20 600 000
40 300 000
4 890 000
4 370 000
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90. Liikuntatoimi

52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten
hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu avustuksista henkilöstömenoihin liikunta- ja urheilujärjestöille
nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

1 000 000
40 676 000
48 806 000
1 997 000
1 474 000

54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (siirtomääräraha
3 v)
Momentille myönnetään 51 937 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen 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
168 436 500 euroa.
Selvitysosa:
Stadion-säätiö on ilmoittanut valtiolle, että Helsingin Olympiastadionin
perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannus on 336 873 000 euroa. Hanke on ollut
tarkoitus rahoittaa valtion ja kaupungin toimesta yhtäläisin rahoitusosuuksin. Näin ollen valtion
kokonaisrahoitusosuus olisi yhteensä enintään 168 436 500 euroa. Hankkeelle on osoitettu aiemmissa
talousarvoissa määrärahoja yhteensä 116 500 000 euroa ja tähänastiset avustuspäätökset on tehty
tämän mukaisesti. Hankkeelle esitetään loppueräksi yhteensä 51 936 500 euroa. Summa 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 14 000 000 euroa momentilta 29.90.50 momentin 29.90.54 määrärahaksi.
2021 I lisätalousarvio

51 937 000
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91. Nuorisotyö

52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuksiin
nuorisoalan järjestöille kesätyöntekijöiden palkkauksiin liittyviin henkilöstömenoihin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu avustuksista henkilöstömenoihin valtionapukelpoisille nuorisoalan
järjestöille nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi ja kehittämiseksi sekä avustuksista
nuorten kesäyrittäjyyden ja yrittäjyys- ja työelämätaitojen tukemiseen.
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 VII lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös

2 000 000
9 771 000
17 570 000
2 500 000
1 900 000
1 750 000

Sivu 6

