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Pääluokka 29 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 

 

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentilta vähennetään 75 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vähennys on siirtoa momentille 29.70.01 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta 

seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen 

henkilötyövuoden lisätarpeesta. 

2017 I lisätalousarvio −75 000 

2017 talousarvio 46 077 000 

2016 tilinpäätös 45 530 030 

2015 tilinpäätös 48 597 421 

 

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v) 

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 

S e l v i t y s o s a :   Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2017 I lisätalousarvio — 

2017 talousarvio 8 090 000 

2016 tilinpäätös 2 190 000 

10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 

 

20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot 

(siirtomääräraha 3 v) 

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kymmentä 

henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu lukiokoulutuksen kehittämishankkeen käynnistämisestä. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2017 I lisätalousarvio — 

2017 talousarvio 34 016 000 

2016 tilinpäätös 18 096 950 

2015 tilinpäätös 11 041 000 
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40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 

 

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu vuosien 2017—2021 aikana toteutettavan 

datalähtöisen tutkimuksen kehittämisohjelman käynnistämisestä, 500 000 euroa 

ammattikorkeakoulutuksen vahvistamisesta positiivisen rakennemuutoksen alueella, 200 000 euroa 

tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomisesta Turkuun ja 1 000 000 euroa 

toimintamallin kehittämisestä Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön Lounais-Suomessa. 

2017 I lisätalousarvio 3 700 000 

2017 talousarvio 91 981 000 

2016 tilinpäätös 55 712 700 

2015 tilinpäätös 49 837 000 

70. Opintotuki 

 

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys on siirtoa momentilta 29.01.02 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta 

seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen 

henkilötyövuoden lisätarpeesta. 

2017 I lisätalousarvio 75 000 

2017 talousarvio 621 000 

2016 tilinpäätös 643 000 

2015 tilinpäätös 700 000 

 

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys on siirtoa momentilta 33.10.54 ja aiheutuu opintotukilain muuttamisesta 

annetun lain (4/2017) muuttamisesta siten, että Ahvenanmaalla asuvat ja opiskelevat 

mannersuomalaiset ovat oikeutettuja asumislisään.  

2017 I lisätalousarvio 140 000 

2017 talousarvio 655 881 000 

2016 tilinpäätös 767 736 706 

2015 tilinpäätös 764 374 188 
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80. Taide ja kulttuuri 

 

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Valtuus 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen 

vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu on vuositasolla 

enintään 180 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Vuoden 2016 talousarviossa myönnetty valtuus uusitaan. 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tavoitteena on vuokrata toimitilat tulevasta Helsingin 

kaupungin Keskustakirjastosta instituutin elokuvateatteritoimintaa varten. Vuokramenojen kasvusta 

aiheutuva määrärahan lisätarve vuodesta 2019 lukien katetaan pääluokan sisäisin siirroin. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2017 I lisätalousarvio — 

2017 talousarvio 6 080 000 

2016 tilinpäätös 6 491 000 

2015 tilinpäätös 6 935 000 

 

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 

Valtuus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Suomen maatalousmuseosäätiölle 

Maatalousmuseo Sarkan uudesta lisärakennuksesta aiheutuviin vuokrakustannuksiin siten, että 

vuokramenojen kasvu on vuositasolla enintään 147 000 euroa vuodesta 2018 lukien. 

S e l v i t y s o s a :   Helsingin yliopiston maatalousmuseon maatalouden opetuskokoelman siirtäminen 

Sarkaan edellyttää uutta hallirakennusta. Hallin rakennuttajana ja vuokranantajana toimisi Senaatti-

kiinteistöt. 

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. 

2017 I lisätalousarvio — 

2017 talousarvio 27 257 000 

2016 tilinpäätös 24 548 984 

2015 tilinpäätös 29 133 407 
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90. Liikuntatoimi 

 

50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 

Valtuus 

Valtio sitoutuu Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen vuosina 2018—2027 

aiempien päätösten lisäksi yhteensä enintään 20 000 000 eurolla edellyttäen, että Helsingin kaupunki 

osallistuu hankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella.  

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen 

lisärahoituksesta purkamalla aiemmin kertyneiden veikkausvoittovarojen rahastovaroja. 

Valtuuden lisäys 20 milj. euroa aiheutuu hankkeen kustannusten kasvamisesta yhteensä 26 milj. 

eurolla, josta 6 milj. euroa katetaan jakamattomista veikkausvoittovaroista ja 20 milj. euroa liikuntaan 

osoitettavista rahapelitoiminnan tuotoista vuosina 2018—2027 momentilta 29.90.50. Hankkeen 

lisärahoituksesta tehdään sopimus Helsingin kaupungin kanssa, missä yhteydessä on tarkoitus myös 

sopia siitä, että hanketta ei enää vuodesta 2017 lukien avusteta etupainotteisesti. 

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 261 milj. 

euroa. Valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin Helsingin kaupungin kanssa. 

Perusparannushankkeelle osoitettu valtionrahoitus on yhteensä enintään 130,5 milj. euroa. Valtio on 

osoittanut hankkeeseen rahoitusta vuosien 2011—2017 talousarvioissa yhteensä 97,7 milj. euroa. 

Vuoden 2015 talousarvioon kirjatun valtuuden (51,8 milj. euroa) loppuosa 6,8 milj. euroa on tarkoitus 

osoittaa vuoden 2018 talousarviossa jakamattomista veikkausvoittovaroista.  

2017 I lisätalousarvio 6 000 000 

2017 talousarvio 154 097 000 

2016 tilinpäätös 147 120 326 

2015 tilinpäätös 147 993 082 
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29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 

 

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 6 000 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a :   Lisäys aiheutuu Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen 

lisärahoituksesta rahastovaroja purkamalla. 

2017 I lisätalousarvio 6 000 000 

2017 talousarvio 545 686 000 

2016 tilinpäätös 543 044 183 

2015 tilinpäätös 541 867 584 

 


