
II lisätalousarvioesitys 2018, Ministeriön ehdotus  

    Sivu 1 

Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 

 

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

Momentilta vähennetään 37 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys 37 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 opetus- ja 

kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen. 

2018 II lisätalousarvio −37 000 

2018 I lisätalousarvio 142 000 

2018 talousarvio 17 672 000 

2017 tilinpäätös 19 674 000 

2016 tilinpäätös 19 731 000 

 

 

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa. 

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 

Käyttösuunnitelma (euroa)  

      

1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) 

mukainen valtionavustus 

573 000 

2. Paasikivi-Seura 10 000 

3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000 

4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000 

5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000 

6. OKKA-säätiö 60 000 

7. Lukutaitofoorumi 5 000 000 

Yhteensä   6 337 000 

 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisestä Lukutaitofoorumin 

ehdotusten pohjalta. 

2018 II lisätalousarvio 5 000 000 

2018 talousarvio 1 537 000 

2017 tilinpäätös 1 537 000 

2016 tilinpäätös 1 148 000 
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53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittämisestä 

maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisedellytysten vahvistamiseksi. 

2018 II lisätalousarvio 2 500 000 

2018 I lisätalousarvio −300 000 

2018 talousarvio 8 090 000 

2017 tilinpäätös 8 090 000 

2016 tilinpäätös 2 190 000 

 

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 

 

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Valtuus 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Opetushallitus saa tehdä Valteri-koulu Mäntykankaan 

uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat 

vuositasolla yhteensä enintään 1 550 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Valtuuden lisäys aiheutuu Kuopiossa sijaitsevan Valteri Mäntykankaan koulun 

uudisrakennushankkeen aiheuttamasta vuokranlisäyksestä. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 I lisätalousarvio 307 000 

2018 talousarvio 41 254 000 

2017 tilinpäätös 42 183 000 

2016 tilinpäätös 43 082 000 

 

 

20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot 

(siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu avustusten myöntämisestä opetuksen järjestäjille pysyvien 

käytäntöjen luomiseen laadukkaan erityisopetuksen toteutumiseksi. 
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2018 II lisätalousarvio 10 000 000 

2018 I lisätalousarvio 2 000 000 

2018 talousarvio 39 557 000 

2017 tilinpäätös 34 016 000 

2016 tilinpäätös 18 096 950 

 

 

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

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.  

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 14 418 000 euroa 

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

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu avustuksista maahanmuuttajien, erityisesti työvoiman ulkopuolella 

olevien pakolaistaustaisten ja naisten yhteiskunta- ja työelämäorientaatiota vahvistaviin koulutuksiin 

sekä suomen tai ruotsin kielen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin. 

2018 II lisätalousarvio 2 000 000 

2018 I lisätalousarvio 9 000 000 

2018 talousarvio 152 433 000 

2017 tilinpäätös 145 499 667 

2016 tilinpäätös 157 610 744 

 

20. Ammatillinen koulutus 

 

21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää tutkimuksen lippulaivahankkeita 

ja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen tukemiseen perustettavan säätiön 

pääoman maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Perustelujen muutoksella mahdollistetaan tutkimuksen lippulaivahankkeita ja 

ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä tukevan säätiön toiminnan 

käynnistäminen. Tavoitteena on, että valtio perustaa säätiön vuoden 2018 aikana ja momentilta 

osoitettaisiin toiminnan käynnistämiseen 150 000 euroa. Vastaava perustelujen muutos sisältyy 

momentille 29.40.20, jolloin säätiön toiminnan käynnistämiseen olisi käytettävissä yhteensä 300 000 

euroa. Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa perustettavan säätiön sidotuksi peruspääomaksi 

140 000 000 euron arvosta pörssiosakkeita.  

Momentille ei tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 talousarvio 26 737 000 

2017 tilinpäätös 10 511 000 

2016 tilinpäätös 8 729 710 
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30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa. 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 774 044 000 euroa opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen 

koulutuksen perus- ja suoritusrahoitukseen 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 180 200 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena 

järjestettävään koulutukseen kohdennettava tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vähintään 6 500 

opiskelijavuotta. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu kertaluonteisten ammatillisen osaamisen pilottien toteuttamisesta. 

Piloteissa tavoitteena on kehittää malli, jolla mahdollistetaan alan vaihto lyhytkestoisella erityisesti 

tutkinnon osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia hyödyntävällä koulutuksella. Lisärahoituksella 

pyritään vastaamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja tukemaan erityisesti parhaassa työiässä 

olevien työttömien työllistymistä. 

2018 II lisätalousarvio 10 000 000 

2018 I lisätalousarvio 16 000 000 

2018 talousarvio 774 071 000 

2017 tilinpäätös 716 534 669 

2016 tilinpäätös 717 763 091 

 

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 

 

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentin perustelua täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 000 euroa perustettavan 

European Cooperative Societyn (READ-COOP) eurooppaosuuskuntaan liittymiseen ja sen jäsenmaksun 

maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Perustelujen muutoksella mahdollistetaan Kansallisarkiston osuuden maksaminen 

perustettavaan osuuskuntaan ja sen jäsenmaksun maksaminen.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 I lisätalousarvio 792 000 

2018 talousarvio 17 031 000 

2017 tilinpäätös 17 960 000 

2016 tilinpäätös 18 045 000 
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20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 33 000 000 euroa.  

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 000 000 euroa 

koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen maahanmuuton vastuukorkeakouluissa ja lyhytkestoisten 

koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen korkeakouluissa, enintään 48 300 000 euroa ICT-alan ja 

muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen 

osista koostuvien opintojen toteuttamisesta, yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämisestä sekä 

Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyön toimintamallin kehittämisestä Lounais-Suomessa 

aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.  

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää tutkimuksen 

lippulaivahankkeita ja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen tukemiseen 

perustettavan säätiön pääoman maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 3 000 000 euroa aiheutuu koulutukseen ja työelämään ohjaamisesta 

maahanmuuton vastuukorkeakouluissa ja lyhytkestoisten koulutuskokonaisuuksien toteuttamisesta 

korkeakouluissa sekä 30 000 000 euroa koulutuksen laajentamisesta osaajapula-aloilla, kuten ICT- ja 

ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. 

Perustelujen muutoksella mahdollistetaan tutkimuksen lippulaivahankkeita ja ammatillisen koulutuksen 

oppimisympäristöjen kehittämistä tukevan säätiön toiminnan käynnistäminen. Tavoitteena on, että 

valtio perustaa säätiön vuoden 2018 aikana ja momentilta osoitettaisiin toiminnan käynnistämiseen 150 

000 euroa. Vastaava perustelujen muutos sisältyy momentille 29.20.21, jolloin säätiön toiminnan 

käynnistämiseen olisi käytettävissä yhteensä 300 000 euroa. Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa 

perustettavan säätiön sidotuksi peruspääomaksi 140 000 000 euron arvosta pörssiosakkeita.  

2018 II lisätalousarvio 33 000 000 

2018 I lisätalousarvio −446 000 

2018 talousarvio 142 821 000 

2017 tilinpäätös 110 981 000 

2016 tilinpäätös 55 712 700 

 

 

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys aiheutuu kansainvälisten jäsenmaksujen arvioitua pienemmästä 

määrärahatarpeesta. 
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2018 II lisätalousarvio −1 500 000 

2018 talousarvio 19 845 000 

2017 tilinpäätös 19 317 316 

2016 tilinpäätös 17 780 798 

 

80. Taide ja kulttuuri 

 

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 875 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 600 000 euroa aiheutuu Susisaaren venetelakan ja 275 000 euroa 

Susisaaren historiallisen telakan ulkoaltaan korjaustöistä.  

2018 II lisätalousarvio 875 000 

2018 I lisätalousarvio 13 000 

2018 talousarvio 2 277 000 

2017 tilinpäätös 2 121 000 

2016 tilinpäätös 2 192 000 

 

 

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Valtuus 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- 

ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla 

enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien. 

S e l v i t y s o s a :   Valtuus aiheutuu Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksesta, joka 

mahdollistaa Museoviraston kokoelmien ja arkistoaineistojen keskittämisen yhteen paikkaan.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 I lisätalousarvio 636 000 

2018 talousarvio 19 316 000 

2017 tilinpäätös 23 093 000 

2016 tilinpäätös 21 731 000 

 

 

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 euroa. 
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S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Helsingin keskustakirjasto Oodissa toiminnan aloittavan Kino 

Reginan laitehankinnoista ja muista käynnistämiskustannuksista. 

2018 II lisätalousarvio 60 000 

2018 I lisätalousarvio 42 000 

2018 talousarvio 5 969 000 

2017 tilinpäätös 6 080 000 

2016 tilinpäätös 6 491 000 

 

 

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa. 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen 

Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu avustuksesta Suomen Ilmailumuseolle uuden tilan korjaamiseksi 

Ilmailumuseon tarpeisiin.  

2018 II lisätalousarvio 1 500 000 

2018 I lisätalousarvio — 

2018 talousarvio 7 880 000 

2017 tilinpäätös 8 293 000 

2016 tilinpäätös 9 821 000 

 

 

52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää: 

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 

18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion 

aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat 

vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin, 

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 

37 997 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle 

enintään 13 117 000 euroa, 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen 

kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin päätösosan kohdan 6 muutos aiheutuu kirjastojen ostokäytänteistä, jonka 

mukaisesti kirjastot ostavat kirjat ja tilaavat lehdet kirja- ja lehtivälittäjiltä. Kirjojen ostotuki- ja 

kulttuurilehtien tilaustuki maksetaan kirjavälittäjälle ja lehtivälittäjälle.  
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Momentin päätösosan kohdan 11 muutos aiheutuu muuttuneesta toimintatavasta kulttuurilaitosten 

rahoituksessa. 

Momentin määrärahan käytön laajennus henkilöstön palkkaamiseen aiheutuu tarpeesta kohdistaa 

määrärahoja Unescon kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon ja osallisuuden edistämiseen osana 

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 toimeenpanoa.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 I lisätalousarvio 600 000 

2018 talousarvio 238 294 000 

2017 tilinpäätös 233 369 046 

2016 tilinpäätös 233 260 678 

 

90. Liikuntatoimi 

 

50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 

Momentin perustelujen kohtaa 11) muutetaan niin, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, joista 

aluehallinnon liikuntatoimet voivat käyttää enintään kaksi henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen 

määräaikaisiin valtionavustus- ja informaatio-ohjauksen tehtäviin. 

S e l v i t y s o s a :   Henkilötyövuosien muutos aiheutuu momentilta rahoitettavista määräaikaisista 

liikuntatieteellisistä tutkimusprojekteista sekä liikuntahankkeista valtion virastojen ja laitosten toimesta.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2018 II lisätalousarvio — 

2018 talousarvio 164 939 000 

2017 tilinpäätös 166 235 525 

2016 tilinpäätös 147 120 326 

 


