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PÄÄLUOKKA 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01. Hallinto

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Valtiokonttorin osuus
Momentille myönnetään määrärahaa 4 000 000 euroa.
Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa.

2017 talousarvio (vk)
2016 talousarvio (vk)
2015 tilinpäätös (vk)

4 000 000
7 300 000
7 040 521
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20. Palvelut valtioyhteisölle
Selvitysosa: Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Valtiokonttori mahdollistaa toiminnallaan toimintamenosäästöjen toteutumista ja tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa sujuvilla ja tehokkailla sisäisillä palveluilla sekä osallistumalla aktiivisesti näiden palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Palveluiden ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluita ovat:
-

valtion rahoitustoiminnot,
valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus,
valtionhallintotasoisen talous- ja henkilöstötiedon tuottaminen ja raportointi,
valtionhallintotasoiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja tietojärjestelmät,
valtion virastojen ja laitosten lakisääteistä vahinkovakuuttamista vastaava vahinkoturva
samoin kuin niihin liittyvät työnantajapalvelut,
valtion vastuulla olevien vahinkojen korvaustoiminta
valtion henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan tuki,
valtion henkilöstön liikkuvuutta ja uudelleensijoittumista tukevat palvelut,
valtionperinnöt.

Valtiokonttorin toisena keskeisenä toiminta-alueena on tuottaa palveluita yksityisille kansalaisille ja yrityksille. Tällaisia palveluita ovat:
-

sotilasvammakorvaukset,
rikosvahinkokorvaukset ja korvaukset syyttömästi vangituille sekä vahingonkorvaukset
eräille erityisryhmille ym. korvaukset,
tietopalvelut kansalaisille (Suomi.fi ja Netra)
kansalaisten neuvontapalvelut
maksuvapautuspäätökset.

Valtiovarainministeriö asettaa Valtiokonttorille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet
vuodelle 2017:
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Vaikuttavuustavoitteet

Toimenpiteet vuodelle 2017

Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen
Valtiokonttori siirtää painopistettä asiakastyytyväisyyden mittaamisesta
asiakaskokemuksen mittaamiseen ja kehittää edelleen systemaattisuutta ja
osaamistaan asiakkuuksien hoitamisessa.
Valtiokonttori lisää yhteistyötä asiakkaiden kanssa palveluiden
kehittämisessä.
Uudistuneet palvelumme tuottavat asiakkaille
enemmän lisäarvoa ja ovat parantaneet
tuottavuuttamme merkittävästi
Valtiokonttori kehittää ja sähköistää palveluitaan mm. liittämällä palvelunsa
asteittain kansalaisen palvelunäkymään.
Valtiokonttori kehittää uusia palveluita valtiohallintoon digi- ja hr-selvitysten
perusteella tehtävien linjausten mukaisesti.
Valtion palveluiden digiloikka on toteutunut
Valtiokonttori edistää uusilla digitalisaatioon liittyvillä tehtävillään valtiotasoista
palveluiden digitalisointia.
Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti
kaikissa olosuhteissa
Valtiokonttori hoitaa sille osoitetut rahoitukseen liittyvät tehtävät
kustannustehokkaasti hyväksytyllä alhaisella riskitasolla huolehtien toiminnan
jatkuvuudesta.
Toimintamme perustuu vaikuttavuuden ja
taloudellisen lisäarvon tuottamiseen
Valtiokonttori mittaa ja arvioi toimintaansa sen tuottaman hyödyn
osoittamiseksi koko valtionhallinnolle tai asiakkaalle sekä suuntaa
toimintaansa hyötyjen mukaisesti.
Valtiokonttori edistää tietojen yhteiskäyttöä ja tekee ehdotuksia normien
purkamiseksi.
Valtiokonttori on huippupaikka onnistua ja
kehittyä
Valtiokonttori perustaa toimintansa luottamukseen ja avoimeen
palautekulttuuriin ja lisää toiminnan joustavuutta, vähentää ohjeistusta,
kannustaa henkilöstöä huippusuorituksiin ja asiantuntemuksen kehittämiseen.
Valtiokonttori uudistaa työympäristönsä ja työn tekemisen tavat lisäämällä
mm. paikka- ja aikariippumatonta työskentelyä.
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02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen.
Selvitysosa: Valtiokonttori hankkii keskitetysti virastojen ja laitosten valuuttamääräisiin hankintoihin tarvittavat valuutat. Toimintamallilla tavoitellaan valuutanvaihdon prosessin tehostumisen sekä osaamisen ja skaalaetujen hyödyntämisen myötä huomattavia kustannussäästöjä valtiolla.
Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen valuuttamääräisten pankkitilien saldojen kurssierot. Kurssiero syntyy esimerkiksi silloin, kun hyödykkeen valuuttamääräinen hankintameno kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteella käyttäen Euroopan keskuspankin edellisen
päivän keskikurssia ja meno maksetaan valuutalla, joka on viety kirjanpitoon valuuttamääräisen tulon kertymispäivän arvolla tai jonka hankinta on viety kirjanpitoon valuuttaerästä
maksetulla euromäärällä. Varainhoitovuoden aikana syntynyt kumulatiivinen kurssiero voi
olla tilinpäätöksessä joko positiivinen, jolloin se tuottaa valtiolle tuloa, tai negatiivinen, jolloin se aiheuttaa valtiolle menoa, jota varten talousarviossa on osoitettava määräraha.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

1 000
1 000
6 499
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50. Eläkkeet ja korvaukset
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)
Perustelumuistio s. 23
Momentille myönnetään 40 680 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tapaturmakorvauksiin
2) liikennevahinkokorvauksiin
3) ryhmähenkivakuutusta vastaavaan etuun
4) valtion virkamiesten toistuviin korvauksiin
5) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvauksiin
6) rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaisiin korvauksiin
7) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen
8) vahingonkorvauksen maksamiseen sovellettaessa valtion vahingonkorvaustoiminnasta
annettua lakia
9) tapaturma- ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyviin asiantuntijalääkäripalkkioihin
10) valtioneuvoston erikseen päättäessä luonnonkatastrofien johdosta katastrofialueilla tehdyistä pelastus- ja evakuointitoimista, evakuointilennoista ja annetusta sairaanhoidosta
sekä surmansa saaneiden kotimaahan kuljettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen
12) Matkavahinkojen korvaamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa: Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:
1) tapaturmakorvaukset: työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015), tapaturmavakuutuslaki (608/1948), ammattitautilaki (1343/1988), valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta
annettu laki (449/1990), julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun
14 §, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), sotilastapaturmalaki
(1211/1990), valtion eläkelain (1295/2006) 26 §, käräjäoikeuslaki (581/1993) sekä tapaturmakorvausjärjestelmään liittyvä muu lainsäädäntö
2) liikennevahinkokorvaukset: liikennevakuutuslaki (279/1959) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettu laki (626/1991)
3) valtion virkamiesten toistuvat korvaukset: valtion virkamieslaki (750/1994) ja erorahaasetus (1350/1994)
4) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset: eräistä
oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta
annettu laki (269/1974) ja valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta annettu laki (794/1980)
5) rautatienkäytöstä johtuvan vahingon vastuusta annettu laki (8/1898)
6) laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä (362/2009)
7) laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta (978/2014)
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Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Tapaturmakorvaukset
Liikennevahingot
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset
Valtion henkilöstölle aiheutuv.eräiden kustannusten ja vahinkojen
korvaaminen
VR:n vanhojen rautatievast.lain
Lapuan patruunatehtaan onnettom.
Oikeudenkäynnin viivästyshyvitykset
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen
Matkavahingot

Yhteensä

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

2017
36 000 000
2 000 000
1 400 000
50 000
100 000
110
70
250
500
200

000
000
000
000
000

40 680 000

40 680 000
39 949 000
39 479 889
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60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)
Valtiokonttorin osuus
Momentille myönnetään 15 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen
maksamiseen.
Selvitysosa: Lakkautuspalkkaa saavien arvioitu lukumäärä vuonna 2017 on yksi henkilö,
jonka ennakoidaan pysyvän ennallaan. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan, 68 ikävuoden,
täyttämiseen saakka voi lakkautuspalkkaa saava valita itse.

2017 talousarvio (vk)
2016 talousarvio (vk)
2015 tilinpäätös (vk)

15 000
40 000
26 816
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10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Perustelumuistio s. 23
Momentille myönnetään 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) työsuojelua, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa edistävään tietojen keräämiseen ja
tutkimukseen valtionhallinnossa
2) valtiotyönantajan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön välisiä työelämäsuhteita
edistävään tutkimukseen ja kehittämiseen
3) edellä mainittuja koskevaan koulutukseen ja tiedottamiseen.
Selvitysosa: Määräraha perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Määräraha lasketaan siten, että
se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Määrärahan mitoituksessa
on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimus-neuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan. Tavoitteena
on turvallisen työn tekemisen edellytysten parantaminen valtion työpaikoilla sekä valtion
henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen rahoittamalla aihepiiriin liittyvää tiedotusta, tutkimusta ja kehittämishankkeita. Valtion työelämäneuvottelukunta päättää vuosittain määrärahan kohdistamisen painopistealueista. Vastaava tulo on budjetoitu momentille 12.28.60.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

850 000
900 000
920 000
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92. EU ja kansainväliset järjestöt
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 170 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisille rahoituslaitoksille jäsenyyden perusteella vuosina 1982–1986 annettujen sitoumusten lunastamiseen sekä lunastamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen
2) vuoden 1986 jälkeen annettujen sitoumusten lunastamisen yhteydessä aiheutuvien valuuttakurssitappioiden ja lunastamiskustannusten maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

170 000
170 000
0
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95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 800 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.
Selvitysosa: Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron
ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta kuluvana vuonna mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista. Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

800 000
800 000
780 428
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99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 150 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion laina- ja takaussaatavien sekä muiden saatavien perintään
2) valtion laina-, takaus- ja muiden saatavien sekä perintöomaisuuden turvaamiseen ja
hoitoon
3) aiheettomasti maksettujen etuuksien takaisin perimisestä ja valtion takautumisoikeuden
käyttämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen
4) kiinnityksen haltijan vastuuvakuutuksen maksamiseen
5) kiinteistön tai muun omaisuuden ostamiseen konkurssi- tai pakkohuutokaupassa tai
muussa realisointijärjestelyssä, milloin se on valtion laina-, takaus- tms. saatavien turvaamiseksi tai takausvastuiden minimoimiseksi tarpeen sekä valtiolle näin tulleen omaisuuden hoidosta ja realisoinnista aiheutuvien menojen maksamiseen.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

150 000
150 000
105 757
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98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)
Perustelumuistio s. 24
Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallinnasta
poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin silloin, kun sijoittaminen on riskiä alentavin ja kustannuksia aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdollista.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

30 000 000
2 000 000
5 980 282
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OSASTO 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01. Arvonlisävero
Valtiokonttorin osuus
Momentille arvioidaan kertyvän 40 000 euroa.
Selvitysosa: Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Tulot kertyvät valtion ulkopuolisilta yksiköiltä sekä valtion liikelaitoksilta Valtiokonttorin maksullisen toiminnan tulojen yhteydessä perittävistä arvonlisäveroista.

2017 talousarvio (vk)
2016 talousarvio (vk)
2015 tilinpäätös (vk)

40 000
54 000
55 018
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OSASTO 12 SEKALAISET TULOT
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
Perustelumuistio s. 24
Momentille arvioidaan kertyvän 18 230 000 euroa.
Selvitysosa: Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

2017

Tapaturmat ( tapaturmamaksut)
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu
Vanhat liikelaitokset
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet
Liikennevahingot

15 000 000
1 450 000
1 200 000
30 000
550 000

Yhteensä

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

18 230 000

18 230 000
19 796 000
17 517 971
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60. Työturvallisuusmaksu
Perustelumuistio s. 24
Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.
Selvitysosa: Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on
0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Vastaavat menot on budjetoitu
momentille 28.60.10.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

850 000
900 000
847 477
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99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Perustelumuistio s. 24
Valtiokonttorin osuus
Momentille arvioidaan kertyvän 10 700 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:
Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä
valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
4) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
Vakuutuskorvausten regressit
Valtionperinnöt
Maksettujen oikeudenkäyntikulujen viivästyshyvitysten perintätulot
Saadut maksut myönnetyistä takauksista

Yhteensä

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

2017
2 800 000
3 500 000
100 000
4 300 000

10 700 000

10 700 000
14 720 000
18 306 833
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OSASTO 13 KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET
01. Korkotulot
05. Korot muista lainoista
Perustelumuistio s. 24
Valtiokonttorin osuus (Kreikan lainat)
Momentille arvioidaan kertyvän 180 000 euroa.
Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Kreikan valtiolle myönnetyt lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.

2017 talousarvio
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös

180 000
4 654 000
4 093 044
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07. Korot talletuksista
Perustelumuistio s. 25
Valtiokonttorin osuus
Momentille arvioidaan kertyvän 0 euroa.
Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

2017 talousarvio (vk)
2016 talousarvio (vk)
2015 tilinpäätös (vk)

0
3 300 000
3 628 425

22 (25)

OSASTO 15 LAINAT
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
04. Muiden lainojen lyhennykset
Valtiokonttorin osuus (Kreikan lainat)
Momentille arvioidaan kertyvän 0 euroa.
Selvitysosa: Tuloarvio koostuu valtion talousarviossa myönnettyjen lainojen lyhennyksistä.
Tuloarvio sisältää mm. valtion liikelaitoksista valtion yhtiöiksi muutetuille yhtiöille sekä
muille valtion yhtiöille myönnettyjen lainojen lyhennyksiä sekä valtion liikelaitosten eläkemaksulainojen lyhennyksiä. Tuloarvioon sisältyy myös maatila-, maankäyttö- ja maanhankintalain mukaan muodostettujen tilojen kauppa- ja lunastushintojen lyhennykset sekä peruskuivatus- ja metsänparannuslainojen lyhennykset. Tuloarvioon sisältyy myös lyhennykset Vientiluoton lainoista kotimaisille alustoimituksille sekä viennin jälleenrahoituksen ja Tekesin lainojen lyhennykset. Tuloarviossa on huomioitu myös muille valtioille myönnettyjen
lainojen lyhennykset. Momentin lainojen korkotulot kirjataan momentille 13.01.05.

2017 talousarvio (vk)
2016 talousarvio (vk)
2015 tilinpäätös (vk)

0
0
0
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PERUSTELUMUISTIOT
Vahingonkorvaukset 28.50.50
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

2017

Sotilasapaturmalain muutos
Liikennevahingot, lain muutos
Automaattiset tekijät/rakennekorjaukset
Oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten aleneminen toteumien pohjalta
Keskitetty vahingonkorvaustoiminta, toteuman perusteella
Matkavahingot, suunnitelmissa siirto Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.7.2017

1 000
-350
-35
-150
86
200

Yhteensä

751

STM valmistelee hallituksen esitystä sotilastapaturmalain (1211/1990) uudistamisesta.
Uudistusesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sotilastapaturman ja palvelussairauden
korvaamisesta sekä laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä. Lait tulisivat voimaan 1.7.2016. TAE2017 esityksessä on huomioitu lain korvauksia
nostava vaikutus, joka olisi 1 000 000 euroa.
Liikennevakuutuskorvausten korvausmäärää on tarkistettu alaspäin 350 000 euroa kehyspäätökseen nähden. Perusteena on, että 1.1.2017 voimaantulevan uuden liikennevakuutuslain mukaan valtio ei enää korvaa uusia nykyisen liikennevakuutuslain 10 a §:n mukaisia
vahinkoja (vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen, moottorityökoneet ym.
aiheuttamien liikennevahinkojen korvaaminen).
Oikeudenkäynnin viivästyshyvityksien korvausmäärää on kehyspäätökseen nähden alennettu 150 000 euroa. Korvausmäärä on arvioitu uudelleen vuoden 2015 toteutuneen määrän pohjalta.
Valtion vastuulla olevien vahingonkorvausten korvausmäärää on kehyspäätökseen nähden
tarkistettu ylöspäin 86 000 euroa. Korvausmäärä on arvioitu uudelleen vuoden 2015 toteutuneen määrän pohjalta.
Valtiovarainministeriö valmistelee valtion henkilöiden matkavahinkokorvausten siirtämistä
Valtiokonttorin hoitoon 1.7.2017 lähtien. Korvausmäärä vuonna 2017 on arvioitu 200 000
euroksi.

Työturvallisuuden edistäminen 28.60.10
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

2017

Valtion henkilöstön väheneminen

-50

Yhteensä

-50
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Kassasijoitusten riskienhallinta 28.99.98
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Markkinakorkojen lasku

Yhteensä

2017
10 000

10 000

Vallitsevassa talous- ja markkinaympäristössä euroalueen lyhyiden korkojen taso on painunut negatiiviseksi. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa valtion kassan turvaavasta sijoittamisesta syntyy kuluja negatiivisten korkojen muodossa. Euroalueen rahamarkkinoilla lyhyiden negatiivisten korkojen kehitystä on tällä hetkellä vaikea ennustaa, minkä johdosta Valtiokonttori esittää momentin määrärahalajin muuttamista siirtomäärärahasta arviomäärärahaksi. Tämä joustavoittaisi talousarviokäsittelyä, mikäli määrärahan tarve tulee olemaan
tämän hetken arviota suurempi.
Tässä talousarvioehdotuksessa menoarviota on tarkistettu toteutuneiden riskinhallintamenojen ja korkotasokehityksen mukaisesti.

Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 12.28.52
Tuloarvion mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtion henkilöstön väheneminen

Yhteensä

2017
-1 550

-1 550

Työturvallisuusmaksu 12.28.60
Tuloarvion mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

2017

Valtion henkilöstön väheneminen

-50

Yhteensä

-50

Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 12.28.99
Tuloarvion mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Saadut maksut myönnetyistä takauksista: Liikelaitoslainojen määrän
väheneminen

Yhteensä

2017
-3 500

-3 500

Korot muista lainoista 13.01.05
Tuloarvion mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Markkinakorkojen lasku

Yhteensä

2017
-4 754

-4 754
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Korot talletuksista 13.01.07
Tuloarvion mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Negatiivinen korkotaso

Yhteensä

2017
-4 700

-4 700

Valtiokonttori on arvioinut vuodelle 2017 valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvän
koron määräksi 0,00 euroa seuraavin perustein:
•
Kassan koko keskimäärin 5,5 mrd. euroa
•
Korko 0,000 %

