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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 239 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 190 000 euroa johtuu jätelain Tukesin markkinavalvontatehtävistä ja 200 000 euroa Li‐
fe-hankkeiden osallistumisaktiivisuuden kasvattamiseen. 151 000 euroa siirretään ulkoministeriön momentille
24.01.01 ympäristöalan asiantuntijen palkkaamiseksi EU-edustustoon.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

239 000
35 163 000
35 701 000
26 128 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 190 000 euroa johtuu jätelain uudistuksesta tulevista tehtävistä ja 12 000 euroa Senaat‐
ti-kiinteistöjen vuokrientasauksen tarkistuksesta.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

202 000
23 975 000
23 440 000
23 024 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu ympäristöhallinnon huomattavasti kasvaneista määrärahoista, minkä vuoksi myös
alv-määrärahoja tulee korottaa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

3 000 000
9 435 000
8 352 269
6 930 925

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 950 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaperän- ja vesiensuojelun päivystysajan
korvausten maksamiseen.

7.5.2021 9:48 Sivu 1

III lisätalousarvioesitys 2021, Ministeriön ehdotus

Julkinen

S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 4 200 000 euroa aiheutuu kiertotalouden strategisen ohjelman toteuttamisesta ja
750 000 euroa EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Lisämäärärahalla toteutetaan Suomen kestävän
kasvun ohjelmaa. Rahoitus on osa pilaria I. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroo‐
pan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien
vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Komissio on hyväksynyt luvituskustannukset ja on
pyytänyt sisällyttämään ne osaksi muita investointeja. Kustannukset liittyvät energiainfrastruktuuri-investointeihin ja
puhtaan vedyn, CCS & CCU:n investointeihin. RRF-investoinnit on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Jou‐
heva käynnistys varmistetaan luvitusprosessien riittävillä lupavoimavaroilla. ELY-keskusten ympäristövastuualueelle
kohdistetaan 750 000 euroa.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

4 950 000
24 435 000
24 335 000
18 175 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 700 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu digikanavissa tapahtuvan asiakaspalvelun, digitaalisen palveluekosysteemin raken‐
tamisesta.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

2 700 000
67 942 000
71 462 000
36 347 000

61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille ja kuntien virkistysalueyhdistyksille
valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja lähiluontoalueiden kunnostamisesta, ke‐
hittämisestä sekä palvelujen parantamisesta aiheutuviin menoihin sekä avustusten myöntämisestä aiheutuviin menoi‐
hin.
S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahasta 13 000 000 euroa on tarkoitettu kunnille myönnettäviin avustuksiin lähivirkistys‐
alueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen ja 1 000 000 euroa peltojen kipsikäsittelyyn osana Suomen kestävän kas‐
vun ohjelmaa ja pilaria 1. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien
varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukai‐
sesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Lisäyksellä tuetaan ravinteiden kierrätystä edistäviä TKI-investointeja.
Lisäys edistää elpymis- ja palautumissuunnitelman vihreää siirtymää tukevaa ympäristökestävyyttä ja luontopohjaisia
ratkaisuja. Ravinteiden kierrätyksellä edistetään siirtymää kiertotalouteen ja vähennetään Itämeren ja vesistöjen ra‐
vinnekuormitusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeiden valinnassa huomioidaan vaikutukset etenkin ilmaston‐
muutokseen, rehevöitymiseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Toimilla on myös työllistävä vaikutus. Lisäys liittyy
yhteensä 20 000 000 euron investointiin peltojen kipsikäsittelyyn ja ravinteiden kierrätykseen (RFF investointi
P1C5I1), joka toteutetaan vuosina 2021—2025. Komissiolle toimitettavan suunnitelman mukaisesti peltojen kipsikä‐
sittelyn määräraha (yht. 15 milj. euroa) varataan momentille 35.10.61 ja loppuosa ravinteiden kierrätyksen määrära‐
hasta (4 milj. euroa) momentille 35.10.22 vuosina 2022—2023.
.
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14 000 000
19 067 000
46 792 000
16 022 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys perustuu asumisoikeuslain uudistukseen ja eduskunnan edellyttämään määrärahaan uudis‐
tuksen toteuttamiseksi.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

400 000
6 163 000
6 115 000
4 806 000

04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin päätösosaan lisätään sana "myös": Määrärahaa saa käyttää
myös:...
Täydennystä sovelletaan myös vuodelta 2020 siirtyneeseen määrärahaan.
S e l v i t y s o s a : Momentin päätösosaan lisätään sana myös, jotta momentin vakiokäyttötarkoitus, palkanmaksu säi‐
lyy.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös

—
7 300 000
7 300 000

06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta aiheutuviin valtion menoihin ja kansainvälisen yhteistyön kuluihin
ja maksuihin
2) avustusten maksamiseen valtionavustuslain nojalla
Rahoitus voi kohdistua toimenpiteisiin, joilla tuetaan rakennetun ympäristön tutkimus- ja innovointiprosesseja, yri‐
tysten välistä teknologian siirtoa ja yhteistyötä, jossa keskitytään vähähiiliseen talouteen sekä kykyyn selviytyä il‐
mastonmuutoksesta ja sopeutua siihen, tai toimenpiteisiin, jotka ovat tukea yrityksille, jotka tarjoavat palveluja, joilla
edistetään vähähiilistä taloutta ja kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedotustoimet. Lisäksi rahaa
voi käyttää edellä mainittujen toimien edistämiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
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S e l v i t y s o s a : Määräraha aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline
voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa
jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.
Rahoitus tuottaa tietopohjaa ja työkaluja todentaa vähähiilisyyden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja selviytymi‐
sen ratkaisuja ja kyvykkyyden kasvua. Rahoitusta käytetään myös ohjelman toteutukseen, tulosten seurantaan, arvi‐
ointiin ja raportointiin sekä tulosten ja parhaiden käytäntöjen viestintään sekä henkilöstön palkkaukseen enintään 1
htv vastaava määrä.
Rahoitustuen käytön ehdot periytyvät Kansallisesta kestävän kasvun ohjelmasta, elpymis- ja palautumistukivälineen
asetuksesta (EU) 2021/241, ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) ehdoista sekä EU-elvytysrahoituk‐
sen do-no-significant-harm (DNSH) -ehdoista (2021/C 58/01). Rahoitus ei saa tuottaa merkittävää haittaa vesivarojen
ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle, kiertotaloudelle, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiselle
ja vähentämiselle, biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle.
2021 III lisätalousarvio

1 000 000

37. Avustukset tuulivoimakaavoitukseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 250 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja
niihin liittyviin selvityksiin. Avustusten ensisijaisena kohteena ovat merituulivoimaan liittyvät hankkeet. Määrärahaa
voidaan käyttää lisäksi enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriöön.
Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla ELY-keskuksia kuultuaan. Avustusta
voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitys‐
ten laatimisesta aiheutuvista kuluista.
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avus‐
tusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamisesta.
S e l v i t y s o s a : Määräraha aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Määrärahalla toteute‐
taan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan
unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaa‐
timusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Rahoitus on osa pilaria I, ja se on 100 % vihreän siirty‐
män rahoitusta liittyen ensisijaisesti ohjelmassa toteuttaviin investointeihin liittyvien viranomaiskäsittelyiden nopeut‐
tamiseen, jotka toteuttavat DNSH-periaatteen ja 100 %.sti vihreän siirtymän tavoitteet.
2021 III lisätalousarvio
2020 tilinpäätös

250 000
2 000 000

52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.
Momentin perusteluita muutetaan siten, että momentin määrärahoja voi käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta
vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavis‐
ta menoista. Lisämäärärahalla toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman pilaria I. EU:n elpymisväline voidaan
ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsen‐
valtioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Rahoi‐
tus on 100 % vihreän siirtymän rahoitusta ja avustukset myönnetään siten, että ne toteuttavat 100 %:sti vihreän siirty‐
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män sekä DNSH-periaatteen vaatimukset. Avustusten kysyntä on lisääntynyt jatkuvasti, ja hakemusten käsittelyaiko‐
jen pitämiseksi kohtuullisina on tarpeen mahdollistaa lisähenkilöresurssin käyttö hakemusten käsittelyyn.
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

7 500 000
5 500 000
7 000 000
1 500 000

56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. Lisämäärärahalla toteute‐
taan Suomen kestävän kasvun ohjelman pilaria I. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asetta‐
mien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan. Rahoitus on 100 % vihreän siirtymän rahoitus‐
ta, ja avustukset myönnetään siten, että ne toteuttavat 100 %:sti vihreän siirtymän sekä DNSH-periaatteen vaatimuk‐
set.
2021 III lisätalousarvio
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös

20 000 000
10 000 000
9 440 000
28 670 000
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