HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2020
KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,
että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kolmanneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2020.
Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2020

Pääministeri
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YLEISPERUSTELUT
Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi.
Ehdotetut muutokset
Valtion omistajaohjauksen osakehankintoihin ehdotetaan lisäystä 700 milj. euroa siten, että määrärahaa saa käyttää myös osana yhtiöiden rahoitusaseman turvaamista toteutettaviin valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omaa pääomaa vahvistaviin järjestelyihin, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä oman pääoman ehtoisiksi katsottaviin velkakirjalainoihin sekä
pääomalainoihin vakuutta vaatimatta.
Koronakriisin myötä Työllisyysrahaston vastuulla olevat työttömyysturvamenot lisääntyvät merkittävästi. Rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi ehdotetaan myönnettävän valtiontakaus,
jonka enimmäismääräksi ehdotetaan 800 milj. euroa pääoman osalta. Tämän lisäksi takaus kattaisi lainojen pääomalle laskettavat korot ja mahdolliset muut ehdot. Valtiontakauksen perusteella syntyvä enimmäisvastuu voi olla enintään 880 milj. euroa.
Ehdotetaan, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen
määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin enintään 432 milj. euron
suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi. Lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta myöntää enintään 372 milj. euron suuruinen valtiontakuu Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaisesta EU Covid-19
-takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.
Ravitsemisyrittäjien tukemiseen ehdotetaan 123 milj. euron määrärahaa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoitusten hyvittämiseen ja uudelleen työllistämisen tukemiseen.
Suomen Akatemian valtuutta ehdotetaan lisättävän 10 milj. euroa vuodelle 2020 johtuen kansallisen COVID-19 rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemisesta ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimuksesta.
COVID-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin ehdotetaan 6 milj. euroa.
Tasapaino ja valtionvelka
Määrärahojen lisäys vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on 832 milj. euroa ja
valtion nettolainanoton tarpeen lisäys saman verran. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan
n. 13,5 mrd. euroa.
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Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
— Verotulot
— Muut tulot
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
— Nettolainanotto
— Velanhallinta

2019
Tilinpäätös

2020
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)

2020
Hallituksen
esitys

2020
Yhteensä

55 306
1 193

62 406
873

832
-

63 238
873

53 266
45 272
7 994

49 735
42 269
7 466

-

49 735
42 269
7 466

1 793
1 399
394

12 671
12 721
-50

832
832
-

13 503
13 553
-50

Vaalikauden kehys
Hallitus on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi eduskunnalle ensimmäiset valmiuslain käyttöönottoasetukset 17.3.2020. Tässä tilanteessa valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan.
Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 132 milj. eurolla. Vuoden 2020 kehysmenojen taso olisi 50 048 milj. euroa.
Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen
muutokset pääluokittain, euroa
Pääluokka
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Eduskunta
Tasavallan presidentti
Valtioneuvoston kanslia
Ulkoministeriön hallinnonala
Oikeusministeriön hallinnonala
Sisäministeriön hallinnonala
Puolustusministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala

Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
127 106 000
16 124 000
219 011 000
1 259 988 000
964 858 000
1 546 716 000
3 173 307 000
19 128 159 000

Hallituksen
esitys

Yhteensä

127 106 000
16 124 000
700 000 000
919 011 000
- 1 259 988 000
964 858 000
- 1 546 716 000
- 3 173 307 000
- 19 128 159 000

6 945 970 000

3 000 000

6 948 970 000

2 741 719 000

-

2 741 719 000
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Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen
muutokset pääluokittain, euroa
31.

Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
33.
Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
35.
Ympäristöministeriön hallinnonala
36.
Valtionvelan korot
Yhteensä

3 505 491 000

-

3 505 491 000

4 409 724 000

123 000 000

4 532 724 000

17 208 721 000
285 805 000
873 410 000
62 406 109 000

6 000 000 17 214 721 000
285 805 000
873 410 000
832 000 000 63 238 109 000

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden
muutokset osastoittain, euroa
Osasto
11.
12.
13.

Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)

Hallituksen
esitys

Yhteensä

Verot ja veronluonteiset tulot
Sekalaiset tulot
Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja
voiton tuloutukset
15.
Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)

42 268 808 000
5 911 756 000

98 028 000
49 734 673 000

98 028 000
0 49 734 673 000

15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta
Yhteensä

12 671 436 000
62 406 109 000

832 000 000 13 503 436 000
832 000 000 63 238 109 000

1 456 081 000

- 42 268 808 000
- 5 911 756 000
-

1 456 081 000

Vuoden 2020 III lisätalousarvio
TULOARVIOT

Osasto 15

€

15. LAINAT

832 000 000

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

832 000 000

01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä .........................................

Tuloarvioiden kokonaismäärä:
832 000 000

832 000 000
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23

€

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA

700 000 000

10. Omistajaohjaus

700 000 000

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ...............................

700 000 000

Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

—

Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN
HALLINNONALA

3 000 000

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

3 000 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä

3 000 000

Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

123 000 000

30. Työllisyys ja yrittäjyys

123 000 000

31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha) ..........................

123 000 000
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Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN
HALLINNONALA

6 000 000

01. Hallinto

6 000 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä ..........................................

Määrärahojen kokonaismäärä:
832 000 000

6 000 000
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TULOARVIOT

Osasto 15
LAINAT

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01. Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 832 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 832 000 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 13 553 436 000 euroa vuonna 2020. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 13 503 436 000 euroa vuonna 2020.
Tulot ja menot (milj. euroa)
Tulot
Nimellisarvoinen nettolainanotto
Menot
Emissiotappiot (netto)
Pääomatappiot (netto)
Nettotulot

13 553
-40
-10
13 503
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2020 III lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 I lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

15.03
832 000 000
9 389 572 000
1 083 490 000
2 198 374 000
1 792 984 063
-985 765 656
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MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

10. Omistajaohjaus
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 700 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös osana yhtiöiden rahoitusaseman turvaamista toteutettaviin valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omaa pääomaa vahvistaviin järjestelyihin, mukaan lukien IFRS-tilinpäätöksessä
oman pääoman ehtoisiksi katsottaviin velkakirjalainoihin sekä pääomalainoihin vakuutta vaatimatta.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu rahoituksesta osakemerkintöihin, joilla valtio merkitsee Finnair Oyj:n järjestämässä osakeannissa osakkeita. Tarvittaessa valtio voi myös osallistua muihin
pääomitusjärjestelyihin. Suunniteltu osakeanti ja muut mahdolliset pääomitusratkaisut ovat tarpeellisia yhtiön oman pääoman ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.
2020 III lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

700 000 000
5 700 000
5 700 000
5 700 000
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Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokan perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin
ehdoin
— enintään 432 milj. euron suuruisen valtiontakauksen eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien
työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi
— enintään 372 milj. euron suuruisen valtiontakuun Euroopan investointipankille pankin yhteyteen perustettavasta yleiseurooppalaiselle EU Covid-19 -takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta
— enintään 880 milj. euron valtiontakauksen Työllisyysrahaston alijäämän kattavien lainojen ja
niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi.
S e l v i t y s o s a : Ensimmäiseen takausvaltuuteen liittyen valtioneuvosto on antanut kirjelmän
eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta COVID19 -epidemian seurauksena (SURE-asetus) (U 12/2020).
Komissio on antanut ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen perustamisesta. Tilapäisen tukivälineen avulla jäsenvaltiot sitoutuvat kriisitilanteessa tukemaan toisiaan unionin kautta tuomalla saataville lisärahoitusta edullisten lainojen muodossa lyhennetyn työajan järjestelyjen ja muiden samanlaisten
keinojen luomisesta tai käytöstä aiheutuneisiin kustannuksiin. SURE toteutettaisiin lainajärjestelynä, joka pohjautuu jäsenvaltioiden lainoille BKTL-osuuksiensa mukaisesti myöntämiin takauksiin, joiden määrä olisi vähintään 25 % komission välineelle ehdottamasta 100 mrd. euron kokonaiskapasiteetista. Lainajärjestely toimisi niin, että komissio hankkii tarvittavat varat rahoitusmarkkinoilla laskemalla liikkeeseen velkakirjoja. Unionin velanotto mahdollistetaan unionin
budjetin ja erillisen jäsenmaiden ja unionin välisen takausjärjestelyn avulla. Takausosuuden
enimmäismäärä on määritelty jäsenvaltion ja komission välisessä takaussopimusluonnoksessa,
jonka mukaan Suomen takausosuuden ehdoton enimmäismäärä kaikissa olosuhteissa olisi
431 740 142 euroa. Takauksen kohdistumista ehdotuksen tarkoittamaan unionin hätärahoitusvälineen toimintaan voidaan pitää lain tarkoittamana erityisenä syynä olla perimättä takausmaksua.
Toinen valtuus liittyy Euroopan investointipankin (EIP) yhteyteen perustettavaan Covid-19 -takuurahastoon, jonka tarkoituksena on luoda yhteiseurooppalainen ratkaisu, jolla tuettaisiin CO-
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VID-19 johdosta vaikeuksiin joutuneita yrityksiä turvaamalla niiden rahoituksen saanti takuurahaston tuella.
Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus on ollut ennakoimaton ja EU:n jäsenvaltioiden talouspolitiikasta riippumaton kriisi. Kriisin poikkeuksellinen
luonne on tarpeellista ottaa huomioon tilanteen hallintaan tähtäävissä päätöksissä. Tässä tilanteessa on markkinareaktioiden ja EU:n yleisen uskottavuuden kannalta tärkeää korostaa poliittista valmiutta tarvittaviin taloudellisiin toimiin, solidaarisuutta ja tarvittavien toimien koordinaation tärkeyttä.
Tiukat rajoitustoimet, joihin valtiot ovat ryhtyneet koronaviruksen hallitsemattoman leviämisen
estämiseksi, seisauttavat talouden ennennäkemättömällä tavalla ja koskettavat reaalitaloutta.
Etenkin pk- ja midcap-yritysten toimintaedellytyksiin ja rahoituksen saatavuuteen häiriötila vaikuttaa erittäin kielteisesti.
Takuurahasto olisi väliaikainen kriisinhallintaväline, joka myöntäisi takauksia pankeille ja kansallisille erityisrahoituslaitoksille, jotta ne voisivat tarjota ja lisätä luotonantoa reaalitalouden toimijoille. Takuurahasto on tarkoitus perustaa ensisijaisesti jäsenmaiden myöntämien valtiontakuiden avulla. Jäsenvaltioiden osuus rahastosta määräytyisi sen mukaisesti, mikä on niiden pääomaosuus EIP:ssa. Takuurahasto aloittaisi toimintansa, kun jäsenvaltiot, joiden osuus EIP:n
pääomasta on 60 %, ovat antaneet valtiontakuun. Takuurahasto on tarkoitus saada toimintavalmiiksi 1.6.2020 mennessä.
Suomen nykyinen osuus EIP:n pääomasta on 1,4846333 %, joten Suomen laskennallinen osuus
25 mrd. euron takuurahastosta olisi näin ollen 371 158 331,96 euroa. Koska takuurahaston kautta
tuettavat lainat- ja muut rahoitusinstrumentit ovat vallitsevassa markkinatilanteessa lähtökohtaisesti pidettävä korkeariskisinä, on varauduttava siihen, että takausvastuu realisoituu.
Takuurahastosta voidaan lähtökohtaisesti myöntää tukea vuoden 2021 loppuun saakka. Takuurahastoon osallistuvien jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean määräenemmistöllä tehtävällä päätöksellä takuurahaston toimintaa voitaisiin jatkaa kuudella kuukaudella. Lisäjatko edellyttää takuun antajien yksimielistä päätöstä.
Kolmas valtuus liittyy koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena voimakkaasti kasvaneiden lomautusten ja irtisanomisten määrään, mikä kasvattaa Työllisyysrahaston vastuulla
olevia työttömyysturvamenoja merkittävästi. Rahasto arvioi sen tuloksen painuvan jopa noin
3 000 milj. euroa alijäämäiseksi vuonna 2020. Rahaston suhdannepuskurin nettovarallisuus oli
1 618 milj. euroa vuoden 2019 lopussa, mutta sen ennakoidaan kääntyvän noin 1 400 milj. euroa
alijäämäiseksi tänä vuonna. Rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi. Rahasto on hakenut valtiontakausta pankkien kanssa tehdyille luottolimiiteille, joilla varmistetaan Työllisyysrahaston rahoituksen saatavuus kaikissa markkinatilanteissa. Ilman valtiontakausta rahaston mahdollisuus saada lyhytaikaista pankkirahoitus olisi
rajoitetumpi.
Työllisyysrahastolle annettavan valtiontakauksen enimmäismääräksi esitetään 800 milj. euroa
pääoman osalta. Tämän lisäksi takaus kattaisi lainojen pääomalle laskettavat korot ja mahdolliset
muut ehdot. Valtiontakauksen perusteella syntyvä enimmäisvastuu voi olla enintään 880 milj. euroa. Valtiontakaus kattaa takauspäätöksestä seuraavan kahden vuoden kuluessa otetut, juoksu-
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ajaltaan enintään kahden vuoden lainat. Siten valtiontakauksen maturiteetti rajataan maksimissaan neljään vuoteen.
Työttömyysturvan rahoituksen taso on lakisääteisesti asetettu tasolle, joka vallitsevassa taloustilanteessa on edellyttänyt rahastolta lainarahoitukseen turvaamista. Tällä perusteella voidaan katsoa, että valtioneuvostolla on erityinen syy olla perimättä Työllisyysrahastolta takausmaksua.
Valtiontakauksen myöntämisellä Työllisyysrahastolle ei ole kilpailuvaikutuksia markkinoilla
eikä sen osalta ole tarvetta soveltaa EU:n valtiontukisääntöjä.
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Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin, tutkimusrahoituksen ohjelmisto- ja laitehankintoihin, arviointeihin, tutkimusohjelmien koordinaatioon sekä Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2020 hyväksyä sitoumuksia 357 084 000 euron arvosta.
S e l v i t y s o s a : Valtuuden lisäys 10 000 000 eurolla aiheutuu kansallisen COVID-19 rokote- ja
lääkekehitystutkimuksen tukemisesta ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimuksesta.
Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 000 000 euroa vuonna 2020,
4 000 000 euroa vuonna 2021 ja 3 000 000 euroa vuonna 2022.
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu 10 milj. euron myöntövaltuuden vuoden 2020 määrärahavaikutuksesta kohdennettavaksi kansallisen COVID-19 rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimiseen.
2020 III lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

3 000 000
280 104 000
251 783 030
245 175 193
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Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

30. Työllisyys ja yrittäjyys
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 123 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain mukaisesti:
1) rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ravitsemisliikkeille
2) ravitsemisliikkeiden uudelleen työllistämisen tukemiseen.
Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi
ravitsemisyrittäjien uudelleen työllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä.
Koronapandemiasta johtuen ravitsemisliikkeiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitusja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n 1 momentin nojalla.
Määrärahaa käytetään rajoitusvelvoitteesta johtuvien hyvitysten maksamiseen ja uudelleen työllistämisen tukemiseen. Hyvitystä maksetaan rajoitusten alaisilta kuukausilta myynnin muutoksiin perustuen ravitsemisalan yrityksille, joiden huhtikuun 2020 myynti on ollut pienempi kuin
tammi—helmikuun 2020 keskimyynti. Hyvitystä maksetaan enintään 15 % myynnin laskusta,
jos tammi—helmikuun keskimyynti oli enintään 1 000 000 euroa ja tämän ylittävän myynnin
osalta 5 %. Enimmillään hyvitys voi olla 500 000 euroa.
Uudelleen työllistämiseen myönnettävää tukea maksetaan 1 000 euroa työllistettävää työntekijää
kohden. Tukea maksetaan työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Rajoitusvelvoitteesta maksettava hyvitys
Uudelleen työllistymisen tukeminen
Yhteensä

83 000 000
40 000 000
123 000 000

32.30
2020 III lisätalousarvio

19

123 000 000
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Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01. Hallinto
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha
3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös COVID-19
tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin.
S e l v i t y s o s a : Lisäys aiheutuu mobiiliteknologiaa hyödyntävän COVID-19 tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.
2020 III lisätalousarvio
2020 II lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös

6 000 000
6 000 000
9 900 000
7 000 000
11 000 000

