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Julkinen

Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 156 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 206 000 euroa palkkausten tarkistuksista
johtuen ja vähennyksenä 50 000 euroa laajennetun hankintatuen lisäämisestä siirtona momentille 23.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

156 000
18 574 000
18 114 000
17 797 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 175 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

175 000
64 026 000
65 471 000
67 956 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 204 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu erityisasiantuntijan palkkauksesta Lontoon suurlähetystöön vuodeksi 2022 siir‐
tona momentille 24.01.01.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-204 000
2 611 000
3 161 000
2 661 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.
Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:
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Käyttösuunnitelma (euroa)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §)
Avustukset Suomen Merimieskirkolle
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen
hoitoon (enintään)
Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alu‐
een hautausmaiden kunnostamiseen
Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille
Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen
Lintulan luostarin kehittäminen
Avustus covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen
uskonnollisten kesätapahtumien järjestäjille

2 652 000
134 000
52 000
32 000
824 000
80 000
50 000
10 000

Yhteensä

3 782 000

S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu vuonna 2021 covid-19-epidemian aiheuttamien vaikutusten vähentämiseen uskon‐
nollisten kesätapahtumien järjestäjille hakuun tulleiden avustushakemuksien käsittelyssä tapahtuneesta virheestä siir‐
tona momentilta 29.80.50. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelman kohtaan 7.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

10 000
3 772 000
4 743 254
8 179 000

10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 314 000 euroa.
Valtuus
Opetushallitus saa tehdä Valteri Tervaväylän Merikartanon toimipisteen uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuk‐
sen siten, että koulun uuden vuokrasopimuksen mukainen vuokra vuodesta 2024 alkaen on vuositasolla yhteensä
enintään 1 026 000 euroa vuodessa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Valtuuden lisäys aiheutuu Oulussa sijaitsevan Valterikoulun tilaratkaisun mukaisesta vuokravaikutuksesta.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

314 000
42 514 000
42 260 000
36 245 000

20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 146 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu kiusaamisen ehkäisyyn ja opetuksesta epäämiseen liittyvistä oppilashuollon tai
muun tuen kustannuksista siirtona momentille 28.90.30.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

-146 000
172 635 000
156 545 000
118 415 000

30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 133 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen enintään 67 000 000
euroa lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä enintään 65 000 000 euroa oppimisen puutteiden korjaamiseksi
tarvittaviin tukitoimiin varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 21 050 000 euroa opetus- ja kult‐
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 § 2 momentissa tarkoitettujen avustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 67 000 000 euroa aiheutuu Ukrainan kriisin johdosta maksettavasta avustuksesta turva‐
paikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien lasten varhaiskasvatukseen, 65 000 000 euroa koronaepidemiasta joh‐
tuvan oppimisvajeen paikkaamiseen tarkoitetusta avustuksesta sekä 1 000 000 euroa Ukrainasta saapuvien esi- ja
perusopetus- sekä lukioikäisten suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tukemiseen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

133 000 000
488 609 000
490 713 396
815 676 641

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että valtionosuuteen oikeuttavien yksikköjen enimmäismäärän estämättä mää‐
rärahaa saa käyttää enintään 14 830 000 euroa 100 %:n valtionosuutena maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan
hyväksyttyyn koulutukseen.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 577 000 euroa vapaasta sivis‐
tystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu suomen ja ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä Ukrainasta tuleville turvapai‐
kanhakijoille. Lisäksi kansanopistojen valtionosuusrahoituksesta siirretään 62 000 euroa valtionavustuksiin kansan‐
opistoissa olevien oppivelvollisten oppimateriaalien rahoittamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

3 000 000
173 241 000
169 770 477
181 190 453
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20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

48 000
8 455 000
8 453 000
8 105 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 1 003 536 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikut‐
tavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strate‐
giarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mistä 70 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaami‐
seen, tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin pe‐
rusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien mää‐
rä on enintään 184 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena järjestettävään koulutukseen kohdennettava ta‐
voitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 8 100 opiskelijavuotta.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaa‐
miseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Tavoitteellisten opiskelijavuosien enimmäismäärän lisäys 1
000 opiskelijavuodella on tarpeen lisämäärärahan tarkoituksenmukaisen kohdentamisen turvaamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

30 000 000
1 015 393 000
987 512 055
963 814 656

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 20 000 000 euroa avustusten maksa‐
miseen lukiokoulutuksen järjestäjille oppimisen puutteiden korjaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistami‐
seksi.
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S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian johdosta tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaa‐
miseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

20 000 000
240 403 000
200 515 386

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutki‐
mushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin sekä Akatemian rahoittamaan tut‐
kimuksen edistämiseen saa vuonna 2022 hyväksyä sitoumuksia 391 000 000 euron arvosta.
S e l v i t y s o s a : Valtuuden 500 000 euron lisäys aiheutuu suomalaisille tutkimusorganisaatioille osoitettavasta eri‐
tyisrahoituksesta ukrainalaisten tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.
Valtuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 250 000 euroa vuonna 2022 ja 250 000 euroa vuonna
2023.
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 111 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

111 000
11 975 000
11 970 000
10 840 000

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

120 000
19 548 000
19 935 000
19 608 000

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

42 000
4 547 000
4 431 000
1 096 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 000
1 679 000
1 682 000
1 714 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 500 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 500 000 euroa korkeakoulu‐
jen vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä. Tavoitteena on opiskelumahdollisuuksien
lisääminen Ukrainasta sotaa paenneille.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

6 500 000
29 944 000
31 789 000
37 119 000

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 477 000 euroa yliopistojen muuhun
harkinnanvaraiseen rahoitukseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista tehostetuista yliopistojen SIM‐
HE -tuki- ja neuvontapalveluista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 000 000
1 875 165 000
1 893 903 000
1 941 209 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu 500 000 euron myöntövaltuuden määrärahavaikutuksesta vuodelle 2022 kohden‐
nettavaksi suomalaisille tutkimusorganisaatioille ukrainalaisten tutkijoiden kutsumiseksi Suomeen.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

250 000
375 896 000
307 774 286
331 081 915

55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 150 000 euroa ammattikorkeakoulu‐
jen muuhun harkinnanvaraiseen rahoitukseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu erityisesti ukrainalaisille pakolaisille tarjottavista ammattikorkeakoulujen tehoste‐
tuista SIMHE- tuki- ja neuvontapalveluista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

1 000 000
919 696 000
896 993 000
949 472 000

70. Opintotuki
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

5 000
647 000
647 000
641 000

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 9 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu opintorahojen ylimääräisestä indeksitarkistuksesta 1.8.2022 lukien.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

9 000 000
476 800 000
456 086 356
449 220 499
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80. Taide ja kulttuuri
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoi‐
tusosuutena ja sitä koskevien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa viraston osallistumisen EU-rahoitteisiin hankkeisiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

45 000
34 300 000
4 265 000
84 174 000
12 125 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 411 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 11 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 400 000 euroa kaukolämmön ko‐
honneista kustannuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

411 000
2 105 000
2 803 000
3 200 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 294 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 144 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 50 000 euroa Ukrainan kulttuuripe‐
rinnön turvaamiseen tarkoitetusta kriisiavusta ja 100 000 euroa suomalaisen kulttuuriomaisuuden suojelua edistävis‐
tä toimenpiteistä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

294 000
23 987 000
22 992 000
24 099 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa.
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S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

28 000
5 641 000
5 510 000
5 461 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 38 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

38 000
7 201 000
7 357 000
7 127 000

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 584 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa avustusten maksami‐
seen lasten ja nuorten tavoitteellisen taideharrastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi sekä taiteen perusopetuksen ope‐
tustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien opetuksen järjestäjien että muiden kuin opetustuntikohtaista valtion‐
osuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään yhtä henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamiseen taiteen perusopetuksen tietopohjan vahvistamisesta ja kehittämisestä aiheutu‐
viin määräaikaisiin tehtäviin.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 1 500 000 euroa aiheutuu ukrainalaisten lasten ja nuorten tavoitteellisen taideharras‐
tuksen jatkuvuuden turvaamisesta ja 84 000 euroa tarpeesta palkata henkilö taiteen perusopetuksen laatu- ja indikaat‐
torityöhön.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös

1 584 000
90 522 000
97 227 583

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 590 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2021 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää avustusten maksami‐
seen elokuvateattereille esityslaitteistojen uusimiseksi sekä lasten kulttuuriharrastusten tukemiseksi.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa ukrainalaisten lasten kult‐
tuuriharrastusten tukemiseen Suomessa ja vähennyksenä 10 000 euron siirto momentille 29.01.51.
Perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan vuoden 2021 toisessa lisätalousarviossa koronakriisitukeen osoitetun
määrärahan käyttäminen avustusten maksamiseen pienille ja keskisuurille elokuvateattereille esityslaitteiston uusimi‐
siksi.
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2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

590 000
28 180 000
53 640 000
90 008 000
107 784 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 162 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu taiteilija-apurahan suuruuden tarkistamisesta 1.6.2022 lukien siten, että se on
2 080,42 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistä‐
miskeskuksen päätöksellä.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

162 000
16 978 000
16 963 629
15 947 936

55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu merkittävien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja muiden kulttuu‐
riympäristökohteiden 3D-digitoinnista.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

500 000
2 100 000
1 950 000
1 950 000

89. Rahoitus Arkkitehtuuri- ja designmuseon säätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 973 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutuvan
pääoman maksamiseen
2) avustuksina museosäätiön hallintokustannusten kattamiseen.
S e l v i t y s o s a : Arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi valtio ja Helsingin kaupunki perustavat rakennus‐
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan kiinteistöosakeyhtiön, jossa valtiolla ja kaupungilla on saman
suuruiset omistusosuudet. Määrärahasta on tarkoitus käyttää 4 700 000 euroa valtion rahoitusosuutena kiinteistöosa‐
keyhtiön pääomittamiseen yhtiön vapaaseen pääomaan osoitettavalla rahoituksella ja 273 000 euroa museosäätiön
hallintokustannusten kattamiseen.
Määrärahan käytön edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki osoittaa yhtiön pääomittamiseen ja museosäätiön hal‐
lintokustannusten kattamiseen vähintään saman suuruisen rahoituksen.
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4 973 000

90. Liikuntatoimi
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä eräisiin avustuksiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen Liikkuva koulu ja
Liikkuva aikuinen –ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin sekä turvapaikanhakijoiden liikunnalliseen toimintaan ja hy‐
vinvointiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu koronaelvytystoimenpiteiden mukaisista avustuksista Liik‐
kuva koulu ja opiskelu -uusstartti sekä Liikkuva aikuinen -kokonaisuuksiin ja 8 000 000 euroa avustuksista kunnille
erityisesti ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden liikunnalliseen toimintaan ja hyvinvointiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 I lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

11 000 000
5 500 000
46 337 000
47 524 280
50 802 698

91. Nuorisotyö
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 15 500 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kouluissa ja oppilai‐
toksissa tehtävään nuorisotyöhön, valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja kunnille lasten ja nuorten vapaa-ajan
ja harrastustoiminnan tukemiseen sekä nuorisokeskuksille lasten, nuorten ja perheiden sosiaaliseen vahvistamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu avustuksista kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuoriso‐
työhön, 3 000 000 euroa avustuksista valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja kunnille lasten ja nuorten vapaaajan ja harrastustoiminnan tukemiseen ja 2 500 000 euroa avustuksista nuorisokeskuksille lasten, nuorten ja perhei‐
den sosiaaliseen vahvistamiseen ja ne liittyvät varautumisesta covid-19-epidemian sekä Ukrainan pakolaistilanteen
vaikutuksiin.
2022 II lisätalousarvio
2022 talousarvio
2021 tilinpäätös
2020 tilinpäätös

15 500 000
5 578 000
13 391 000
21 970 000
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