
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään nettomäärärahaa 99 000 euroa.

Lisäksi perusteluja täydennetään siten, että momentin määrärahaa saa käyttää Terveet tilat 2028 -toimenpideohjel‐
maan liittyviin kuluihin momentin 23.01.25 ohella.

S e l v i t y s o s a :  Ympäristöministeriö hankkii syyskuun alusta lähtien laajennettua hankintaosaamisen tukea Valtio‐
neuvoston kanslialta. VNK:n momentille 23.01.01 siirretään 30 000 euroa (1 htv). Lisäksi VNK:lle siirretään 69 000
euroa kesäkuun alusta lähtien tehdyn 1 htv:n siirron vuoksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2019 IV lisätalousarvio -99 000
2019 talousarvio 26 227 000
2018 tilinpäätös 27 034 000
2017 tilinpäätös 27 472 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös ulkopuoliseen rahoitukseen sisältyvien siir‐
tomenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  SYKE toteuttaa ulkoministeriön rahoittamia Instituutioiden välisen yhteistyön hankkeita (IKI),
joissa on v. 2019 omaisuuden hankintaa siten että ko. omaisuus jää kehitysyhteistyömaahan sikäläisen kumppanin
omaisuudeksi. Tämä käsitellään siirtomenona. Lisäksi SYKE:lle on tulossa ulkopuolista rahoitusta Suomen Akate‐
mian kautta matka-apurahoihin (siirtomeno kotitaloudelle).

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2019 IV lisätalousarvio —
2019 talousarvio 23 024 000
2018 tilinpäätös 24 311 000
2017 tilinpäätös 25 878 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henki‐
löstön palkkaamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Määrärahaa on jaettu SYKE:lle hylkysaneerauksen suunnitteluun sekä viranomaisyhteistyön ja
osaamisen kehittämiseen. Erityisesti hylkysaneerauksen valmistelu eli hylkyjen tunnistamis- ja tiedustelutapojen ke‐
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hittäminen ja saneerauskohteiden valinta työllistää SYKE:n asiantuntijoita. Määrärahan käyttöön SYKE tarvitsee li‐
sää yhden htv:n, jolloin määrärahaa saa käyttää kahta htv:tä vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2019 IV lisätalousarvio —
2019 talousarvio 18 200 000
2018 tilinpäätös 7 100 000
2017 tilinpäätös 10 900 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Valtion eläketurvan rahoituksesta annettua lakia muutettiin valtion eläkejärjestelmän maksuraken‐
teen uudistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Muutoksen myötä luovuttiin työnantajan eläkemaksun laskentaperusteiden
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeosista sekä eläketurvan toimeenpanosta aiheutuvasta hoitokuluosasta. Val‐
tiovarainministeriön 19.12.2018 päättämien perusteiden mukaisesti KEVA vahvisti Metsähallituksen palkkaperustei‐
set eläkemaksut vuodelle 2019. Muutoksen vaikutuksesta Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikön mo‐
mentille 35.10.52 kohdistuva kompensaatio on 78 000 euroa.

2019 IV lisätalousarvio 78 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 35 369 000
2018 tilinpäätös 34 760 000
2017 tilinpäätös 29 656 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Lykkäykset, velkajärjestelyt ja akordit
Momentin perusteluja muutetaan siten, että purettaessa pysyvästi tyhjilleen jääneitä aravavuokrataloja väestöltään vä‐
henevillä alueilla tai, mikäli on välttämätöntä suurempien luottotappioiden estämiseksi asuntotarpeeltaan supistuvilla
alueilla, saa v. 2019 valtion vastuulle aravarajoituslain (1190/1993) 17 a §:n ja 16 a §:n mukaisesti jättää aravalaina‐
pääomia yhteensä enintään 10 000 000 euroa, kuitenkin siten, että aravarajoituslain 16 a §:n mukaisten rajoitusakor‐
dien määrä on yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Purkuakordeja ja rajoitusakordeja koskevien hakemusten määrä on ollut v. 2019 erittäin suuri, eikä
akordeihin määrätty 8 000 000 euron valtuus riitä tarvittavien akordien toteuttamiseen. V. 2019 voimaan tulleiden
lakimuutosten johdosta akordien myöntöedellytyksiä lievennettiin ja akordien enimmäisprosentteja nostettiin. Akor‐
dit ehkäisevät etenkin väestöltään vähenevillä alueilla valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia
ja mahdollistavat kiinteistökannan kehittämisen kysyntää vastaavaksi.

Erityisryhmien investointiavustuksista voidaan vähentää 2 000 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2019 IV lisätalousarvio —
2019 II lisätalousarvio —
2019 talousarvio —
2018 II lisätalousarvio —
2018 talousarvio —
2017 tilinpäätös —
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