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Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 2 120 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 35.10.52 Sallan kansallispuiston ra‐
kentamiseen ja 120 000 euroa siirrosta momentille 35.10.66 kansainvälisiin jäsenmaksuihin.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2021 IV lisätalousarvio
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

-2 120 000
39 000
35 163 000
35 701 000
26 128 000

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta perutaan 6 100 000 euroa vuoden 2019 talousarviosta.
S e l v i t y s o s a : Määrärahan peruminen aiheutuu Hituran kaivoksen sulkemisen toisen vaiheen toimenpiteiden kus‐
tannusten säästöstä. Määrärahaa budjetoidaan hankkeelle uudelleen vuosille 2022—2024 täydentävässä talousarvios‐
sa 2022 ja Julkisen talouden suunnitelmassa 2023—2026 kaivoksen sulkemistoimenpiteitä varten.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2021 IV lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

—
1 900 000
4 400 000
18 200 000

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 698 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 1 000 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 35.10.52 Sallan kansallispuiston ra‐
kentamiseen. Lisäyksestä 302 000 euroa aiheutuu momentille 12.35.99 tuloutettavasta säästöstä. Määrärahaa saa
käyttää Natnet-hankkeen After Life Conservation Planissa kirjattujen toimenpiteiden toteuttamiseen ja luonnonsuoje‐
luun.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2021 IV lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös
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-698 000
38 340 000
35 390 000
2 690 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu siirrosta momentilta 35.01.01 ja 1 000 000 euroa siirrosta
momentilta 35.10.21 Sallan kansallispuiston rakentamiseen.
2021 IV lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

3 000 000
67 942 000
71 462 000
36 347 000

66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 35.01.01 kansainvälisiin jäsenmaksuihin.
2021 IV lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

120 000
1 762 000
2 062 000
1 826 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2020 talousarvion määrärahasta avustusta myönnetään 30 %
avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta korotetaan 5 prosenttiyksi‐
köllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.
S e l v i t y s o s a : Momentin perustelujen muutos aiheutuu hallituksen budjettineuvotteluissa päätetystä kirjauksesta
kuntien öljylämmityksestä luopumistuen tuki-intensiteetin korotuksesta, jolla kannustetaan kuntia luopumaan fossiili‐
sesta öljylämmityksestä kiinteistöissään vuoteen 2024 mennessä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2021 IV lisätalousarvio
2020 tilinpäätös

—
14 895 000

37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää elpymisvälineestä rahoitettavien vihreän siirty‐
män investointihankkeiden kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvityksien viranomaistoteutukseen liittyen.
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Ympäristöministeriö myöntää avustukset valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Avustusta voidaan myöntää maakun‐
nan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvis‐
ta kuluista. Kuntien avustusten osalta ympäristöministeriö kuulee ELY-keskuksia. Momentin määrärahasta voidaan
käyttää 2 % henkilöstön palkkaamiseen ympäristöministeriössä.
Mikäli kaavoituksessa ja luvituksessa käsitellään vihreän siirtymän ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta
myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat vihreän siirtymän ohjauksesta.
S e l v i t y s o s a : Momentin käyttötarkoituksia laajennetaan koskemaan vihreän siirtymän investointihankkeiden to‐
teutusta ja momentin nimi muutetaan kuvaamaan käyttötarkoituksia. Määräraha perustuu Suomen kestävän kasvun
ohjelman toteutukseen ja sen tarkoituksena on lisätä resursseja ohjelmassa toteuttavien vihreää siirtymää tukevien
investointihankkeiden kaavoitukseen sekä luvitukseen ja siten nopeuttaa niiden toteuttamista.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
Momentin nimike on muutettu.
2021 IV lisätalousarvio
2021 III lisätalousarvio
2020 tilinpäätös

—
250 000
2 000 000

52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämisavustushakemusten suuresta mää‐
rästä. Tukihakemuksiin perustuva avustusmäärä ylitti elokuussa 2021 sekä koko alkuperäisen talousarviomäärärahan
(5,5 milj. euroa) että kolmannesta lisätalousarviosta RRF:stä kohdennetun määrärahan (7,5 milj. euroa) yhteismää‐
rän. Syksyn aikana tuleville hakemuksille ei ole enää avustusmäärärahaa, ja hankkeet siirtyvät ensi vuoden määrära‐
hasta rahoitettaviksi. Tämä johtaa hankkeiden viivästyksiin.
2021 IV lisätalousarvio
2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

3 000 000
7 500 000
5 500 000
7 000 000
1 500 000

60. Siirto Valtion asuntorahastoon
Avustukset
Momentin perusteluja muutetaan siten, että v. 2021 saa Valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain
(688/2011) nojalla myöntää asuinrakennuksille avustuksia energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja
joustavaan energiakulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin yhteensä enintään 50 000 000 euroa siten kuin asuinraken‐
nusten energiatehokkuusavustuksista vuosille 2020—2022 annetulla asetuksella säädetään.
S e l v i t y s o s a : Energiatehokkuusavustuksen 10 000 000 euron lisäyksellä tuetaan asuntokannan lämmitysener‐
giankulutuksen ja siitä aiheutuvien ilmastopäästöjen pienentämistä merkittävästi säädöksillä asetettua vaatimustasoa
enemmän. Elokuun puoliväliin menneessä avustuksia on ehditty jo myöntää 38,9 milj. euroa eli lähes koko 40 milj.
euron valtuus. Määrärahan lisäyksellä turvataan avustusjärjestelmän jatkuminen katkeamattomana, millä estetään ra‐
kennusten korjausten siirtämisiä.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
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2021 IV lisätalousarvio
2021 talousarvio
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös
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—
—
—
—
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