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Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 506 000 euroa 

opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta ja kohdennetun tukimateriaalin 

tuottamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu opetushenkilöstölle suunnattavasta koulutuksesta oppilaiden ja 

opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja siihen liittyvän tukimateriaalin 

tuottamisesta. 

 

2019 I lisätalousarvio 500 000 

2019 talousarvio 60 633 000 

2018 talousarvio 58 458 000 

2017 tilinpäätös 60 205 000 

 

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 

 

20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot 

(siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten 

houkuttelun ja hyväksikäytön vastaisista toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu määrärahatarpeesta grooming-ilmiön vastaisiin toimenpiteisiin sekä 

sosiaalisessa mediassa toimimisen osaamisen vahvistamisesta. 

 

2019 I lisätalousarvio 

1 000 000 

2019 talousarvio 14 487 000 

2018 talousarvio 39 557 000 

2017 tilinpäätös 34 016 000 
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30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin 

(arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen rahoituksen perusteena 

olevien suoritemäärien toteutumatietojen ja rahoituksen oikaisuista. 

2019 I lisätalousarvio 6 000 000 

2019 talousarvio 708 705 000 

2018 talousarvio 704 808 000 

2017 tilinpäätös 674 602 396 

 

80. Taide ja kulttuuri 

 

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäys perustuu Museoviraston toimintaedellytysten varmistamiseen. 

2019 I lisätalousarvio 1 500 000 

2019 talousarvio 19 999 000 

2018 I lisätalousarvio 636 000 

2018 talousarvio 19 316 000 

2017 tilinpäätös 23 093 000 

 

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

Momentin perusteluita täydennetään siten, että momentille saa tulouttaa perusparannuksista ja 

kunnossapidosta aiheutuvat vakuutusten korvaustulot. 

S e l v i t y s o s a :   Momentin perusteluiden täydennys aiheutuu peruskorjaushankkeen yhteydessä 

tapahtuneesta vahingosta, jonka korjauskustannuksiin on saatu vakuutuskorvauksia.  

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2019 I lisätalousarvio — 

2019 talousarvio 3 899 000 

2018 talousarvio 3 688 000 

2017 tilinpäätös 5 159 000 
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90. Liikuntatoimi 

Valtuus 

Valtio osallistuu vastinrahaperiaatteella perustettavan olympiarahaston kartuttamiseen lahjoittamalla 

Suomen Olympiakomitean yhteydessä toimivalle olympiarahastolle valtion omistamaa 

osakevarallisuutta vuosien 2019—2023 aikana yhteensä enintään 20 000 000 euron arvosta edellyttäen, 

että vastaava yksityinen rahoitus on toteutunut. Osakkeita voidaan lahjoittaa aina kun rahastoon on 

kertynyt vähintään 4 000 000 euroa uutta yksityistä rahoitusta. Valtioneuvoston kanslia päättää, minkä 

yhtiön osakkeita luovutetaan. 

S e l v i t y s o s a :    Vastinraha osoitetaan Suomen Olympiakomitean tukisäätiön Olympiarahastoon.  

 

91. Nuorisotyö 

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää nuorisotyöntekijöiden 

osaamisen vahvistamisesta sekä uusien toimintamallien kehittämisestä aiheutuvien menojen ja 

avustusten maksamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu nuorisotyöntekijöiden digi- ja someosaamisen vahvistamisesta ja 

uusien toimintamallien kehittämisen tukemisesta. 

2019 I lisätalousarvio 300 000 

2019 talousarvio 19 523 000 

2018 talousarvio 19 923 000 

2017 tilinpäätös 20 003 000 

 


