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Hallituksen neuvottelu vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioesitykseksi, 

pöytäkirjamerkinnät 24.5.2021 

 

Vuoden 2021 kehystason tarkistaminen 

Vuoden 2021 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä 2020 hallitus linjasi koronavirusepidemiasta johtuen, 

että tilanteen epävarmuuden takia vuodelle 2021 varataan ylimääräinen 500 milj. euron kehysvaraus 

käytettäväksi kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin 

menotarpeisiin. Koronavirustilanteen jatkuminen vaikeana ja mm. siihen liittyneet rajoitus- ja tukitoimet ovat 

johtaneet tilanteeseen, jossa em. kehysvaraus on osoittautunut liian pieneksi. Näin ollen em. kehysvarausta 

korotetaan 1 350 milj. eurolla yhteensä 1 850 milj. euron tasolle. Tästä 1 350 milj. euron korotuksesta 650 

milj. euroa on varattu siirtoon valtiontakuurahastolle Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 

pääomittamista varten eikä se ole käytettävissä muihin menoihin. Jos edellä mainittuja menoja aiheutuu 

vähemmän kuin mihin kehyksessä on varauduttu, erotusta ei käytetä muiden menojen lisäämiseen. 

Lasten ja nuorten paketti 

Kolmannessa lisätalousarvioesityksessä esitetään määrärahalisäyksiä STM:n, OKM:n, TEM:n ja SM:n 

hallinnonaloille koronasta aiheutuneiden haitallisten vaikutusten lieventämiseksi. Määrärahojen 

tarkoituksenmukainen ja vaikuttava kohdentaminen varmistetaan kuntien ja muiden kentän asiantuntijoiden 

kanssa tehtävällä jatkovalmistelulla. Valmistelussa käytetään taustana mm. THL:n asiantuntija-arviota covid-

19-epidemian vaikutuksista hyvinvointiin, palvelujärjestelmään, tasa-arvoon ja kansantalouteen. OKM:n 

sektorilla määrärahat on tarkoitus jakaa valtionavustuksina opetuksen ja koulutuksen järjestäjille 

koronapandemiasta johtuvien oppimisvajeiden paikkaamiseksi lukuvuonna 2021-2022. 

Kyberturvallisuus 

Hallitus sitoutuu edistämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. 

Budjettiriihen yhteydessä arvioidaan välttämättömiä viranomaisresursseja vuodesta 2022 alkaen. 

Suomen Malmijalostus Oy 

Suomen Malmijalostus Oy siirretään valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen 1.6.2021. Hallinnansiirrolla 

toimeenpannaan omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjausta valtio-omisteisten yhtiöiden 

omistajaohjauksen keskittämisestä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle. Hallinnansiirrolla myös 

eriytetään toisistaan yhtiön omistajaohjaus sen toimialaa koskevan regulaation valmistelusta. Työ- ja 

elinkeinoministeriön asiantuntemusta hyödynnetään jatkossakin Suomen Malmijalostus Oy:n ohjauksessa. 

Yhtiön erityistehtävä on akku- ja kaivostoimialan kehittäminen ja omistaminen. 
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Kiertotalous 

Hallitus tarkastelee kiertotalouden strategisen ohjelman vaatimia resursseja syksyn budjettiriihen yhteydessä. 

Talousosaaminen 

Hallitus tarkastelee kansalaisten talousosaamisen sidosryhmäyhteistyön toiminnon koordinoinnin vaatimia 

resursseja syksyn budjettiriihen yhteydessä. 


	Hallituksen neuvottelu vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioesitykseksi, pöytäkirjamerkinnät 24.5.2021
	Vuoden 2021 kehystason tarkistaminen
	Lasten ja nuorten paketti
	Kyberturvallisuus
	Suomen Malmijalostus Oy
	Kiertotalous
	Talousosaaminen


