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Pääluokka 32 
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 

01. Hallinto 

 

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 758 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen 
kappaleen.  

Lisäys talousarvioesityksen 38 333 000 euroon nähden on 425 000 euroa, missä on otettu huomioon 
lisäyksenä 50 000 euroa osatyökykyisten työkykyohjelmaan osana hallituksen kertaluonteisia 
tulevaisuusinvestointeja ja 775 000 euroa siirtona momentilta 32.01.03 Ohjaamojen tukirakenteen 
rahoitukseen sekä 400 000 euroa vähennyksenä siirtona momentille 32.01.05 EU- ja kansainvälisten 
rahoitusvälineiden neuvontapalvelun palkkaus- ja muiden menoihin.  

2021 talousarvio 38 758 000 
2020 IV lisätalousarvio 531 000 
2020 talousarvio 35 421 000 
2019 tilinpäätös 33 700 000 
 

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 185 676 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen 
kappaleen.  

Lisäys talousarvioesityksen 184 926 000 euroon nähden on 750 000 euroa, mistä 70 000 euroa 
aiheutuu YLVA-järjestelmän ylläpito- ja koordinointikuluista, 400 000 euroa yrittäjille suunnatun 
Early Warning -toimintamallin rahoituksen siirrosta momentilta 32.30.51 ja 280 000 euroa 
asuinrakennusten öljylämmityksen luopumisavustusten käsittelyresurssien siirrosta momentilta 
35.20.56. 

2021 talousarvio 185 676 000 
2020 IV lisätalousarvio 1 886 000 
2020 II lisätalousarvio 7 920 000 
2020 I lisätalousarvio 500 000 
2020 talousarvio 174 918 000 
2019 tilinpäätös 173 223 000 
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03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 606 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen 
kappaleen.  

Lisäys talousarvioesityksen 199 731 000 euroon nähden on 9 875 000 euroa, missä on otettu 
huomioon lisäyksenä 650 000 euroa Tie työelämään- portaalin ylläpitoon osana hallituksen 
kertaluonteisten tulevaisuusinvestointien mukaista osatyökykyisten työkykyohjelmaa ja 10 000 000 
euroa TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen rahoituksen siirtona momentilta 32.30.51 sekä 
vähennyksenä 775 000 euroa Ohjaamojen tukirakenteen rahoituksen siirtona momentille 32.01.01. 

2021 talousarvio 209 606 000 
2020 IV lisätalousarvio 24 108 000 
2020 II lisätalousarvio 21 800 000 
2020 talousarvio 196 621 000 
2019 tilinpäätös 185 853 000 
 

 

05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 504 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa Business Finland -yhtiön hallinnollisten 
menojen, kuten yhteisösakkojen, hallinnollisten sanktiomaksujen, vahingonkorvausten, 
toimintatappioiden, oikeudenkäyntikulujen, viivästyskorkojen ja kurssitappioiden korvaamiseen. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen 
kappaleen. 

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 101 104 000 euroon nähden aiheutuu EU- ja 
kansainvälisten rahoitusvälineiden neuvontapalvelun palkkaus- ja muiden menojen siirrosta 
momentilta 32.01.01. 

2021 talousarvio 101 504 000 
2020 IV lisätalousarvio 2 763 000 
2020 II lisätalousarvio 10 000 000 
2020 talousarvio 99 471 000 
2019 tilinpäätös 97 474 000 
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40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille (siirtomääräraha 3 v) 
Momentille myönnetään 5 291 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen 
kappaleen. 

Lisäys 250 000 euroa talousarvioesityksen 5 041 000 euroon nähden aiheutuu omistajavaihdosten 
tukemisesta osana hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. 

2021 talousarvio 5 291 000 
2020 IV lisätalousarvio 1 600 000 
2020 talousarvio 6 051 000 
2019 tilinpäätös 5 959 000 
 

20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 

 

43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja 
toimialojen kasvun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 
Määrärahaa saa käyttää: 

8) valtionavustuslain (688/2001) ja annettavan valtioneuvoston asetuksen sekä Euroopan komission 
asetuksen (EU 651/2014) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille myönnettävään kiertotalouden 
investointi- ja innovaatiotukeen. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan kohta 8) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen 
kappaleen kohdaksi 8). 

2021 talousarvio 64 200 000 
2020 talousarvio 87 550 000 
2019 tilinpäätös — 
 

 

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 
Momentille myönnetään 15 685 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen mukaisiin avustuksiin. 

Valtuus 

Mikäli vuoden 2020 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä 
myöntämispäätöksiä vuonna 2021 enintään 30 750 000 eurolla. 

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
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S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan. 

Määrärahan vähennys 8 065 000 euroa talousarvioesityksen 23 750 000 euroon nähden aiheutuu 
vuodelta 2020 käyttämättä jäävän enintään 30 750 000 euron valtuuden siirtymisestä vuodelle 2021. 

2021 talousarvio 15 685 000 
2020 IV lisätalousarvio — 
2020 talousarvio 13 488 000 
2019 tilinpäätös 10 000 000 
 

 

83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 
Momentille myönnetään 282 800 000 euroa. 

Valtuus 

Mikäli vuoden 2020 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä 
myöntämispäätöksiä vuonna 2021 enintään 200 000 000 eurolla. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin 
päätösosan valtuuskohdan toisen kappaleen.  

Määrärahan lisäys 20 000 000 euroa talousarvioesityksen 262 800 000 euroon nähden aiheutuu 
vuodelta 2020 käyttämättä jäävän valtuuden siirtymisestä vuodelle 2021. 

2021 talousarvio 282 800 000 
2020 IV lisätalousarvio 25 000 000 
2020 II lisätalousarvio 150 000 000 
2020 talousarvio 137 200 000 
2019 tilinpäätös 154 999 132 
 

30. Työllisyys ja yrittäjyys 

 

40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 
Momentille myönnetään 52 000 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun 
lain (8/2014) mukaisesti: 

4) enintään 21 000 000 euroa äkillisten rakennemuutosalueiden tukemiseen.  
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Lisäksi määrärahaa saa käyttää: 

5) valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti erityisavustuksena kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn toimintaan 

6) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden kulutusmenoihin käytettäväksi kestävien 
ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn toimintaan 

7) valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti Talent Hub -toiminnan tukemiseen. 

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen sekä enintään 13 henkilötyövuotta 
vastaavan henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden 
kustannusten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös ennakoiden maksamiseen, jos se on 
hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen. Päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin 
päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4). Päätösosan kolmas kappale ja sen kohdat 5), 6) ja 7) lisätään 
talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi ja sen kohdiksi 5), 6) ja 7). 
Päätösosan neljäs kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen ja 
lisätään talousarvioesityksen neljänneksi kappaleeksi. 

Lisäys talousarvioesityksen 12 000 000 euroon nähden on 40 000 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa 
aiheutuu KEINO-osaamiskeskuksen rahoituksesta, 4 000 000 euroa sopimusperusteisen yhteistyön 
rahoituksesta, 10 000 000 euroa alueellisista innovaatioista ja kokeiluista (AIKO), 3 000 000 euroa 
aluekehitysrahoituksesta ja 21 000 000 euroa varautumisesta äkillisiin rakennemuutostilanteisiin osana 
hallituksen kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja.  

Lisäys talousarvioesityksen kahdeksaan henkilötyövuoteen nähden on viisi henkilötyövuotta, mikä 
aiheutuu KEINO-osaamiskeskuksen rahoituksesta.  

2021 talousarvio 52 000 000 
2020 IV lisätalousarvio 29 000 000 
2020 talousarvio 21 000 000 
2019 tilinpäätös 4 114 000 
 

 

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 
Momentille myönnetään 92 378 000 euroa. 

Valtuus  

Vuonna 2021 saa tehdä enintään 8 000 000 euron arvosta sitoumuksia. 

Mikäli vuoden 2020 valtuutta jää käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä päätöksiä 
enintään 15 000 000 eurolla vuonna 2021. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen, päätösosan valtuuskohdan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen 
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valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan toinen kappale lisätään 
talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan toiseksi kappaleeksi. Määrärahan vähennys 
talousarvioesityksen 93 378 000 euroon nähden on 1 000 000 euroa, missä on otettu lisäyksenä 
huomioon 2 000 000 euroa varautumisena äkillisiin rakennemuutostilanteisiin osana hallituksen 
kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja ja vähennyksenä 3 000 000 euroa vuodelta 2020 käyttämättä 
jäävän enintään 15 000 000 euron valtuuden siirtymisestä vuodelle 2021. 

Valtuuden lisäys talousarvioesityksen 3 000 000 euroon nähden on 5 000 000 euroa, joka aiheutuu 
varautumisesta äkillisiin rakennemuutostilanteisiin osana hallituksen kertaluonteisia 
tulevaisuusinvestointeja. 

2021 talousarvio 92 378 000 
2020 IV lisätalousarvio 10 000 000 
2020 II lisätalousarvio 75 000 000 
2020 I lisätalousarvio 200 000 000 
2020 talousarvio 16 378 000 
2019 tilinpäätös 4 944 751 
 

 

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 
Momentille myönnetään 286 286 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisesti: 

7) työllisyyden edistämisen kuntakokeiluihin osallistuvien kuntien tekemien palkkatuki- ja 
starttirahapäätösten maksamiseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 
on säädetty palkkatuen ja starttirahan rahoituksesta. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 7) lisätään talousarvioesityksen 
momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 7). 

Määrärahan vähennys talousarvioesityksen 296 686 000 euroon nähden on 10 400 000 euroa, mistä 
10 000 000 euroa aiheutuu TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen rahoituksen siirrosta momentille 
32.01.03 ja 400 000 euroa yrittäjille suunnatun Early Warning -toimintamallin rahoituksen siirrosta 
momentille 32.01.02. 

Lisäksi mahdollistetaan, että määrärahaa voidaan käyttää myös työllisyyden edistämisen 
kuntakokeiluista annetun lain perusteella tehtyjen palkkatuki- ja starttirahapäätösten mukaisten 
palkkatukien ja starttirahojen maksamiseen. 

2021 talousarvio 286 286 000 
2020 IV lisätalousarvio 59 900 000 
2020 talousarvio 273 014 000 
2019 tilinpäätös 256 693 000 
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64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan 
ohjelmiin (arviomääräraha) 
Momentille myönnetään 508 576 000 euroa. 

Valtuus 

Vuonna 2021 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 640 539 000 eurolla, josta 351 789 000 
euroa kohdennetaan ohjelmakauteen 2021—2027 sen jälkeen, kun ohjelmakauden 2021—2027 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset ja niiden perusteella annettava kansallinen lainsäädäntö 
on voimassa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan ensimmäinen kappale korvaa 
talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan ensimmäisen kappaleen. 

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen 378 638 000 euroon nähden on 129 938 000 euroa. Valtuuden 
lisäys talousarvioesityksen 351 789 000 euroon nähden on 288 750 000 euroa.  

Määrärahan ja valtuuden lisäykset aiheutuvat Suomen rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja 
työtä 2014—2020" vuosille 2021—2023 kohdistuvasta REACT-EU-rahoituksesta. Määrärahan 
lisäyksestä 74 250 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 55 688 000 euroa valtion 
rahoitusosuutta. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 165 000 000 euroa on EU:n rakennerahastojen 
rahoitusosuutta ja 123 750 000 euroa valtion rahoitusosuutta. 

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 129 938 000 euroa vuonna 
2021, 115 500 000 euroa vuonna 2022 ja 43 312 000 euroa vuonna 2023. 

2021 talousarvio 508 576 000 
2020 IV lisätalousarvio — 
2020 talousarvio 410 166 000 
2019 tilinpäätös 297 283 022 
 

50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 
Momentille myönnetään 8 891 000 euroa. 

S e l v i t y s o s a : Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan 
ensimmäisen kappaleen. 

Vähennys 100 000 euroa talousarvioesityksen 8 991 000 euroon nähden aiheutuu kunniaan liittyvän 
väkivallan vastaisen työn koordinaattorin rahoituksen siirrosta momentille 33.03.04. 

2021 talousarvio 8 891 000 
2020 IV lisätalousarvio — 
2020 II lisätalousarvio −1 500 000 
2020 talousarvio 12 531 000 
2019 tilinpäätös 1 881 000 
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