Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
Selvitysosa:
Toiminta-ajatus
Ulkoasiainministeriön strategian "Suomen etu - globaali vastuu" mukaisesti ministeriö
edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen
ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoasiainministeriön toiminnan keskiössä
ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulkopoliittisesti merkittävät kansainväliset asiat
sekä kansainväliset suhteet yleensä. Ministeriö edistää Suomen kaupallistaloudellisia
etuja ja vastaa kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä sekä vaikuttaa globalisaation
hallintaan, kehittää kansainvälistä oikeutta ja huolehtii julkisuusdiplomatiasta. Ministeriön edustustoverkko palvelee suomalaisia ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Ulkoasiainministeriön toiminta perustuu ministeriön strategiassaan määrittelemiin arvoihin, jotka ovat yhteistyö, luovuus ja tuloksellisuus. Periaatteena on tasa-arvon toteutuminen ministeriön kaikessa toiminnassa.
Toimintaympäristö
Globaali kehitys avaa yhteiskuntia ja markkinoita sekä tiivistää niiden välisiä poliittisia, taloudellisia ja konkreettisia yhteyksiä. Suomen ja suomalaisten hyvinvointiin ja
turvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi muutokset kansainvälisessä toimintaympäristössä, kuten esimerkiksi ilmasto- ja ympäristömuutokset, ihmisoikeuksien loukkaukset, terrorismi, hauraat valtiot, maailmanlaajuiset terveysuhat, järjestäytynyt rikollisuus, mikä korostaa laajan turvallisuuden näkökulmaa. Euroopan unionin merkitys
kansainvälisenä toimijana kasvaa ja sen laajentuminen jatkuu. Unionin rooli sotilaallisessa ja siviilikriisinhallinnassa vahvistuu maailmanlaajuisesti. Ministeriön toimintaympäristö myös kotimaassa muuttuu. Ulkoasiainhallinto tekee yhä enemmän yhteistyötä muun valtionhallinnon, talouselämän ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Hallinnonalan strategiset tavoitteet
Hallitusohjelman ja ministeriön strategian pohjalta ministeriön toiminnalle on asetettu
keskeiset strategiset vaikuttavuustavoitteet ministeriön toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi.
Vaikutusvaltainen Suomi kansainvälisessä yhteisössä
Ulkoasiainministeriö huolehtii siitä, että Suomi kykenee mahdollisimman tehokkaasti
vaikuttamaan kansainvälisissä suhteissa tehtäviin ratkaisuihin, jotka heijastuvat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on:
— vahvistaa Suomen kahdenvälisiä yhteyksiä Suomen kannalta tärkeisiin maihin
hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.
— johdonmukainen ja vaikuttava toiminta monenkeskisessä, EU- ja kahdenvälisessä yhteistyössä. Suomen EU-kantojen esille tuomiseksi toimitaan tehokkaasti
Suomelle keskeisissä kysymyksissä. Kauppa-, turvallisuus- ja ympäristöteemoissa
painotetaan kehitysnäkökulman sisällyttämistä toimintaan.
— EU:n ulkoisen toiminnan vahvistaminen. EU-tasolla toimitaan aloitteellisesti
ulkosuhdepolitiikan johdonmukaisuuden vahvistamiseksi. Pyrkimyksenä on myös
EU:n ulkosuhdeinstrumenttien tehokas ja Suomen tavoitteita tukeva käyttö.
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— toimiva, yhtenäinen ja Suomen etujen mukainen EU:n Venäjä-politiikka, ml.
EU:n ja Venäjän taloussuhteiden edelleen vahvistuminen sekä Venäjän integroituminen kansainväliseen kauppajärjestelmään. Neuvotteluissa uudesta EU-Venäjä sopimuksesta vaikutetaan siihen, että sopimusjärjestelyissä heijastuvat Suomen
kansalliset intressit. Pohjoisen ulottuvuuden uudistettua politiikkaa hyödynnetään
mm. uusia PU-kumppanuuksia valmisteltaessa.
— kehittää transatlanttisia suhteita niin kahdenvälisesti kuin aktiivisena EU:n jäsenvaltiona ja Naton rauhankumppanina.
Turvallisuutta luova kansainvälinen yhteisö
Ulkoasiainministeriö toimii sen hyväksi, että kansainvälinen yhteisö kykenee ehkäisemään konflikteja ja hallitsemaan kriisejä. Ministeriö vahvistaa kansainvälisten instituutioiden toimintakykyä ja niiden yhteistoimintaa alueellisesti ja maailmanlaajuisesti.
Se ehkäisee ja torjuu uusia turvallisuusuhkia yhteistyötä edistämällä. Tavoitteena on:
— kriisinhallinnan edistäminen kokonaisvaltaisena lähestymistapana, jossa siviilija sotilastoimintoja tarkastellaan kokonaisuutena. Kriisinhallinnan suunnittelua, yhteistoimintaa ja valmiuksia kehitetään sekä kansallisesti ja kansainvälisesti ja suomalaisten asiantuntijoiden osallistumiseen kriisinhallintaoperaatioihin panostetaan.
— laaja-alaisen turvallisuuden lisääminen edistämällä mm. turvallisuuden ja kehityksen jatkumoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Konfliktien ehkäisyn, ratkaisemisen, vakauttamisen ja yhteiskuntien jälleenrakennuksen puolesta toimitaan
kokonaisvaltaisesti.
— Suomen Etyj-puheenjohtajuuden onnistunut ja tehokas toteutus. Etyjin ja EU:n
välistä yhteistyötä lisätään mm. johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Suomen Etyjpuheenjohtajuutta hyödynnetään myös Suomen tunnetuksi tekemiseen erityisesti
EU:n ulkopuolisissa Etyj-maissa.
Oikeudenmukainen maailma
Ulkoasiainministeriö tukee demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien, tasaarvon, oikeusvaltioperiaatteen, toimivan markkinatalouden ja kestävän kehityksen toteutumista. Lisääntyvän keskinäisen riippuvuuden maailmassa ulkoasiainministeriö
edistää inhimillistä turvallisuutta ja vähentää köyhyyttä. Tavoitteena on:
— EU:n ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuuden lisääminen. YK:n ihmisoikeusneuvostosta kehitetään ihmisoikeuksien edistämiseen ja toimeenpanoon keskittyvä elin.
— YK-järjestelmän reformien ja kansainvälisten avunantajien yhteistyön edistäminen. Suomi ajaa aktiivista EU- ja YK-politiikkaa kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin ja harmonisaation edistämiseksi ja osallistuu aloitteellisesti kansainvälisten
järjestöjen ja rahoituslaitosten toiminnan kehittämiseen.
— YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen, etenkin köyhyyden ja nälän poistaminen on keskeinen tavoita. Suomi painottaa kehityspolitiikassaan aiempaa vahvemmin myös ympäristö- ja ilmastokysymyksiä, kriisien ennaltaehkäisyä ja rauhanprosessien tukemista. Kehitysyhteistyössä painotetaan työn tuloksellisuutta,
työnjakoa avunantajien kesken sekä vastaanottajien omistajuutta.
Menestyvä Suomi
Ulkoasiainministeriö vahvistaa avointa ja sääntöperustaista maailmantaloutta Suomen
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ten markkinoillepääsyn ja toiminnan edellytyksiä sekä edistää Suomeen suuntautuvia
investointeja. Ulkoasiainministeriö vauhdittaa suomalaisen kulttuurin, luovuuden ja
osaamisen tunnetuksi tulemista ja menestymistä ulkomailla. Edustustot avaavat ovia,
madaltavat kansainvälisiä kynnyksiä ja luovat verkostoja. Tavoitteena on:
— WTO:n kauppaneuvottelukierroksen päättäminen Suomen intressien mukaisesti.
Monenkeskistä kauppajärjestelmää täydennetään alueellisin ja kahdenvälisin järjestelyin painopisteenä Suomen talouden kannalta keskeiset markkinat.
— yritysten ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen purkamalla vienti- ja
tuontikaupan esteitä myös EU:n uutta markkinoillepääsystrategiaa hyödyntäen.
Viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä hyödynnetään julkisuusdiplomatiaa,
ml. Suomi-promootio.
— EU:n kilpailukyvyn kehittäminen yhteisen kauppapolitiikan keinoin.
— edistää kehitysmaiden integroimista osaksi kansainvälistä kauppajärjestelmää
toimeenpanemalla kansallinen AFT-strategia (kauppaa tukeva kehitysapu).
— hyödyntää Suomen tunnettuutta, vahvuuksia ja erityisosaamista kaikissa ulkosuhteissa mm. kulttuurivientistrategiaa toteuttamalla.
Avoin ja palveleva ulkoasiainministeriö
Ulkoasiainministeriö tiivistää yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan ja taloudellisten
toimijoiden kanssa lisäämällä avoimuutta ja kehittämällä uudenlaisia kumppanuuksia.
Ministeriö tuottaa ja jakaa yhteiskunnan ja sidosryhmiensä kannalta merkityksellistä
ja hyödyllistä tietoa. Ulkoasiainministeriö tarjoaa Suomen viranomaispalveluja maailmalla. Ministeriö helpottaa suomalaisten asiointia sekä turvallista liikkumista ja
elämistä ulkomailla. Ulkoasiainministeriö auttaa nopeasti, tehokkaasti ja asiantuntevasti hätään joutuneita suomalaisia. Tavoitteena on:
— hallitusohjelman linjauksen mukaisesti selvittää Suomen edustautuminen maailmalla ottaen huomioon niin kansalaisten, yrityselämän kuin valtiovallankin tarpeet sekä edustautumisen uudet mallit.
— kehittää konsuli- ja muiden kansalaispalveluita asiakaspalautteen perusteella
asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi.
— lisätä verkkoviestinnän osuutta sekä ministeriön että edustustojen viestinnässä
ja hyödyntää uusia verkkoviestinnän mahdollisuuksia.
Valtuudet momenteittain (milj. euroa)
2007
varsinainen
talousarvio
24.01.74
24.30.50

24.30.66
24.50.66
24.99.67

Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
- talonrakennushankevaltuus
Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
- kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus
- kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
- kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
- kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyövaltuus
Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

2008
esitys

3,00

-

168,19
100,00

168,19
100,00

656,45

644,30

4,50

3,50

2,0

2,0
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Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

01.
01.
29.

74.
(76.)
30.
50.
66.
(67.)

88.

50.
66.
99.
01.
20.
21.
22.
23.
50.
51.
66.
67.

95.

Ulkoasiainhallinto
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talonrakennukset (siirtomääräraha
3 v)
Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
Valtionapu Teollisen yhteistyön
rahasto Oy:lle
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha 3 v)
Finnfundin (Teollisen yhteistyön
rahasto Oy) pääoman korottaminen
(siirtomääräraha 3 v)
Lähialueyhteistyö
Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha
3 v)
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)
Tilapäinen edustus kansainvälisissä
neuvotteluissa (arviomääräraha)
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Siviilihenkilöstön osallistuminen
kriisinhallintaan (arviomääräraha)
Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)
Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
Kansainvälisen ilmastosopimuksen
alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)
Kurssivaihtelut (arviomääräraha)
Yhteensä

Henkilöstön kokonaismäärä1

v. 2006
tilinpäätös
1000 €

v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €

v. 2008
esitys
1000 €

200 186

204 540

182 420

Muutos 2007—2008
1000 €

%

213 262

8 722

4

184 935

190 654

5 719

3

11 961

14 800

16 608

1 808

12

4 805

4 805

6 000

1 195

25

1 000
518 377

—
582 468

—
682 850

—
100 382

—
17

—

—

—

—

—

516 077

582 468

667 850

85 382

15

2 300

—

—

—

—

—
23 000

—
23 533

15 000
20 500

15 000
- 3 033

0
- 13

23 000

23 533

20 500

- 3 033

- 13

140 854

181 929

180 854

- 1 075

-1

977

1 154

1 154

—

—

1 958

2 213

2 213

—

—

49 573

66 767

56 381

- 10 386

- 16

9 981

14 136

14 136

—

—

—
1 336

1 100
1 315

9 061
1 315

7 961
—

724
—

34

39

39

—

—

75 882

94 888

95 888

1 000

1

1 000
113
882 417

300
17
992 470

650
17
1 097 466

350
—
104 996

117
—
11

1 641

1 626

1 594

1

Hallinnonalalla arvioidaan olevan lisäksi kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatioihin palkattua henkilöstöä vuosina 2006 ja 2007 noin 1 100 henkilötyövuotta sekä ulkomaanedustuksen toimipisteisiin asemamaasta palkattua
henkilöstöä vuosina 2006 ja 2007 1 100 henkilötyövuotta.
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01. Ulkoasiainhallinto
Selvitysosa:
Tuotoksen ja laadunhallinta
1) Ulkoasiainhallinnon strategian pohjalta kehitetään hallinnonalan johtamista, tulosohjausta ja organisaatiota siten, että toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan
arvioida entistä järjestelmällisemmin.
2) Ulkoasiainministeriön edustustoverkko kattaa 97 toimipistettä. Edustustot toimivat
Suomen ja suomalaisten kansainvälisenä tukiverkkona. Hallitusohjelman linjauksen
mukaisesti Suomen edustautuminen maailmalla selvitetään ottaen huomioon niin kansalaisten, yrityselämän kuin valtiovallankin tarpeet sekä edustautumisen uudet mallit.
3) Konsuli- ja muita asiakaspalveluita kehitetään asiakaspalautteen perusteella asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Toiminnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyden kehityksellä.
Toiminnallinen tehokkuus
4) Ulkoasiainhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan tavoitteena 17 tehtävän vähentyminen ulkoasiainhallinnosta vuonna 2008. Tuottavuusohjelman mukaisesti hallinnonalan palvelukeskushankkeen toteuttamisessa edetään yhteistyössä valitun palvelukeskuksen kanssa. Verkkoviestinnän osuutta ministeriön ja edustustojen
tiedonvälityksessä lisätään.
5) Vuonna 2008 laaditaan ulkoasiainhallinnon tiedon hallinnan strategia sekä jatketaan hallinnonalan tietoturvallisuuden kehittämistä. Edustustojen tietoliikennekapasiteettia kasvatetaan osana tuottavuuden parantamista.
6) Ulkoasiainministeriö hallinnoi kirjanpitoarvoltaan noin 275 milj. euron kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2008 jatketaan kiinteistöhallinnon kehittämistä ministeriön nykyisen kiinteistöhallintomallin pohjalta tavoitteena entistä parempi taloudellisuus, tehokkuus ja tuottavuus.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
7) Ulkoasiainhallinnon henkilöstöstrategian 2005 - 2010 mukaisesti tavoitteena on
oikein mitoitettu, ammattitaitoinen ja kehittyvä sekä motivoitunut, sitoutunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö. Periaatteena on tasa-arvon toteutuminen rekrytoinneissa
ja tehtävään määrättäessä.
8) Tavoitteena on palkkakilpailukyvyn parantaminen hallinnonalalla laaditun ohjelman mukaisesti.
9) Osaamisen johtamista kehitetään edelleen ja keskeisten osaamistarpeiden määrittelytyö jatkuu vuonna 2008. Tavoitteena on osaamista koskevien tietojen hyödyntäminen järjestelmällisesti henkilöstön kohdentamisessa, uranhallinnassa, kannustamisessa
ja henkilöstökoulutuksessa.
10) Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota mm. työtyytyväisyysbarometrin
tuloksia hyödyntämällä.
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Ulkoasiainhallinnolle asetettujen tavoitteiden mukaiset tunnusluvut
2006
toteuma
Toiminnallinen tehokkuus
UH:n tietoliikennekapasiteetti; edustustojen kiinteät
9%
yhteydet vähintään 1MB
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
tyydyttävä +
Työtyytyväisyys barometrin mukaan
(3,3)

2007
ennakoitu

2008
tavoite

35 %

100 %

tyydyttävä+
(3,4)

tyydyttävä+
(3,4)

01. (24.01.21) Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 190 654 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen,
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen,
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2008
Ministeriö, 985 hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Edustustot, 97 toimipistettä, 638 lähetettyä hlöä
Eurooppa, 36 toimipistettä, 255 lähetettyä hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Itä, 5 toimipistettä, 78 lähetettyä hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Aasia ja Amerikka, 29 toimipistettä, 149 lähetettyä hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Afrikka ja Lähi-itä, 20 toimipistettä, 81 lähetettyä hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Pysyvät ja erityisedustusto, 7 toimipistettä, 75 lähetettyä hlöä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Hallinnonalan yhteiset menot
Tietohallinto
Kiinteistöhallinto
Turvallisuus
Yhteensä

€
62 904 000
16 574 000
46 330 000
103 550 000
43 535 000
21 910 000
21 625 000
-4 984 000
-10 668 000
5 684 000
29 910 000
16 791 000
13 119 000
16 804 000
9 009 000
7 795 000
18 285 000
11 658 000
6 627 000
24 200 000
14 000 000
9 000 000
1 200 000
190 654 000

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen
lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
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Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.
Suurin osa tuotoista kertyy Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2007
2006
varsinainen
2008
toteutuma
esitys
talousarvio
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot
— muut tuotot
Tuotot yhteensä

20 122
2
20 124

19 700
200
19 900

23 300
200
23 500

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset

15 186

18 199

17 736

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)
Kustannusvastaavuus, %

4 938
133

1 701
109

5 764
132

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

Bruttomenot
Bruttotulot
Nettomenot
Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta
— siirtynyt seuraavalle vuodelle

2006
toteutuma

2007
varsinainen
talousarvio

2008
esitys

201 394
25 244
176 150

206 135
21 200
184 935

216 737
26 083
190 654

5 768
11 636

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto 2 htv momentilta 35.01.21
Schengen VIS-järjestelmä
Kehitysyhteistyöhallinnon vahvistaminen, siirto momentilta 24.30.66
Tuottavuustoimenpiteet

160
1 000
2 400
- 388

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 400 000 kehitysyhteistyön
operatiivisten määrärahojen kasvun vaikutuksena kehitysyhteistyöhallinnon menoihin.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun asetuksen (1173/2005) mukaiset tulot sekä
edustustojen pankkitilien korkotulot.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

190 654 000
184 935 000
182 420 000
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29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 16 608 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön käytettyjen
ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta
arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

16 608 000
14 800 000
11 960 545

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten
korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

6 000 000
4 805 000
4 805 000

(76.) Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
2006 tilinpäätös

1 000 000

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
S e l v i t y s o s a : Kehityspolitiikka on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja sen tärkein tavoite Suomen 2004 kehityspoliittisen ohjelman ja vuonna 2007 muodostetun
uuden hallituksen hallitusohjelman mukaan on YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen. Suomi tukee yhteistyömaita vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärien 1-7 toimeenpanossa kohdistaen tukensa ja toimintansa yhteistyömaiden köyhyydenvähentämissuunnitelmissa asetettujen prioriteettien mukaisesti sektoreille ja kehitysohjelmille, joilla Suomen vahvuudet tuottavat lisäarvoa ja joilla Suomella on vahvaa osaamista. Tämä koskee myös EU:a ja monenkeskistä yhteistyötä. Lisäksi kohdennetaan vuosituhatjulistuksen 8. kehityspäämäärän mukaisesti tukea kehitykselle suotuisan toimintaympäristön vahvistamiseksi kumppanimaissa.
Vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärien saavuttamista seurataan YK:ssa ja maakohtaisesti kerätyn seurantatiedon pohjalta:
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Suuntaa-antavia arvioita MDG-tavoitteiden kehittymisestä Suomen pitkäaikaisissa yhteistyömaissa
Suomen pitkäaikaiset
MoNicaraTansaVietEtiopia
Kenia
Nepal
Sambia
yhteistyömaat
sambik
gua
nia
nam
MDG-tavoite 1
Äärimmäisen nälän ja
c
c
b/c
b
b/c
b/c
c
a
köyhyyden poistaminen
MDG-tavoite 2
Peruskoulutusmahdolb
a
c
c
c
a
a
a
lisuuksien takaaminen
kaikille
MDG-tavoite 3
Sukupuolten tasaarvon edistäminen ja
d
b/c
c
a/b2
c
a
a
a
naisten aseman parantaminen
MDG-tavoite 4
c
c
b
b/c
a
b
a
a
Lapsikuolleisuuden
vähentäminen
MDG-tavoite 5
Odottavien äitien terc
c
b
c
c
c
b
a
veydentilan parantaminen
MDG-tavoite 6
Hiv/aidsin, malarian ja
d
b
b/c
c
b/c
a/b
c
a
muiden tautien vastainen taistelu
MDG-tavoite 7
Ympäristön kestävän
b
c
c
c
b/c
c/b
b
a
kehityksen varmistaminen
MDG-tavoite 8
Globaalin kumppad
d
b
d
d
d
d
d
nuuden luominen
kehitykselle

Arvio tavoitteen toteutumisesta: a) todennäköinen, b) mahdollinen, c) epätodennäköinen, d) ei seurantatietoa olemassa.
Hallitus varmistaa määrärahakehityksen, joka vie Suomen kohti YK:ssa asetettua 0,7
prosentin tavoitetta. Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston vuonna 2005 tekemään
päätökseen saavuttaa 0,51 prosentin minimitavoite vanhoille jäsenmaille vuoteen
2010 mennessä ja 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2015 mennessä. Vuonna 2008 kehitysyhteistyömäärärahojen tason arvioidaan nousevan 0,45 prosenttiin BKTL:sta.
Suomen 2004 kehityspoliittisen ohjelman ja vuonna 2007 muodostetun hallituksen
hallitusohjelman linjausten mukaisesti kehityspoliittista johdonmukaisuutta vahvistetaan eri politiikkasektoreilla. Johdonmukaisuustavoitteen saavuttamista arvioidaan
seuraamalla kansallisella tasolla ministeriön sisäisten sekä eri hallinnonalojen ja viranomaisten välisten politiikkajohdonmukaisuutta edistävien yhteistyömekanismien
toimivuutta sekä sen perusteella, onko kehitysnäkökulma sisällytetty johdonmukaisesti hallituksen politiikkaohjelmiin ja Suomen linjauksiin.
Suomi painottaa kehityspolitiikassaan aiempaa voimakkaammin ympäristö- ja ilmastokysymyksiä, kriisien ennaltaehkäisyä sekä rauhanprosessien tukemista.
Maa- ja aluekohtaisessa kehitysyhteistyössä köyhimpien maiden (LDC) osuudeksi
vuonna 2008 arvioidaan noin 104 milj. euroa (48 %3). Saharan eteläpuoleisten maiden
2

Poikien ja tyttöjen osuudet ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen aloittaneista.
Prosenttiluku on suhteutettu käyttösuunnitelmakohdan kehykseen ilman tsunamin, Pakistanin ja Irakin jälleenrakennuksen rahoitusta sekä ilman jakamattomia varoja.
3
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osuuden arvioidaan olevan noin 123 milj. euroa (57 %4). LDC-maat sekä Afrikka ovat
painopisteenä myös monenkeskisessä ja EU-yhteistyössä. Tavoitteena on annettujen
sitoumusten mukaisesti kohdentaa Afrikkaan 50 % osuus kehitysyhteistyömäärärahojen kasvusta.
Kehitysyhteistyössä painotetaan Pariisin julistuksen toimeenpanoa, työn tuloksellisuutta, työnjakoa avunantajien kesken sekä vastaanottajien omistajuutta siten, että tuki
kohdennetaan enenevästi kumppanimaiden omien kehityssuunnitelmien ja prioriteettien mukaisesti. Suomen kehityspolitiikan toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamista arvioidaan OECD:n kehitysapukomitean tuottaman Pariisin julistuksen seurantaraportin pohjalta:
Pariisin julistuksen seuranta 20085
Indikaattorit

7

Kumppanimaiden prioriteettien mukaan
kohdistettu apu
Kumppanimaan kapasiteetin vahvistaminen koordinoidun tuen kautta
Kumppanimaiden maakohtaisten PFMjärjestelmien (julkisten finanssinhallintojärjestelmien) käyttö
Kumppanimaiden omien hankintajärjestelmien käyttö
Rinnakkaisten hanketoimintojen välttäminen
Apu on ennakoitavampaa

8

Apu on sitomatonta

3
4
5a
5b
6

9
10a
10b

Muut avunantajat

Suomen tavoitetaso vuonna
2010

87 %

88 %

93 %

53 %

48 %

50 %

38 %

39 %

52 %

39 %

9

-

3

27 %

70 %

98 %

75 %

64 %
Enemmän kuin
98 %

39 %

43 %

66 %

26 %
58 %

-

40 %
66 %

Suomi

Avunantajayhteisön yhteisten järjestelyjen
ja menettelyjen käyttö
Avunantajien yhteiset kenttämatkat
Avunantajien yhteiset maa-arvioinnit

Kehityspoliittisia tavoitteita toimeenpannaan entistä tiiviimmin EU, monenkeskisen ja
kahdenvälisen yhteistyön avulla toisiaan täydentävänä johdonmukaisena kokonaisuutena. Monenkeskisen, EU- sekä maa- ja aluekohtaisen yhteistyön tuloksellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan MDG-tavoitteiden kehitystä ja Pariisin julistusta koskevan seurannan osana sekä käyttäen kehityspäämäärien saavuttamisen seurantaa varten kehitettyjä maa-, järjestö-, ohjelma- tai teemakohtaisia tunnuslukuja.
Julkisen kehitysavun määrärahat ja maksatukset (milj. euroa) sekä maksatusten %-osuus BKTL:sta
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Määrärahat yhteensä
Maksatukset
%-osuus BKTL:sta

421,2
402,4
0,31

452,0
434,4
0,31

479,2
490,4
0,34

506,8
494,3
0,34

545,6
547,3
0,36

600,1
721,86
0,46

670,8
658,67
0,39

2007
746,1

4

Kts. alaviite 3.
Lähde: oECD/DAC: 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration. Overview of the Results. Pre-Publication
Copy (207).
6
Vuonna 2005 Irakille myönnetty velkahelpotus oli 120 milj. euroa. Velkahelpotukset kirjattiin laskennalliseksi
julkiseksi kehitysyhteistyöksi eikä niillä ollut vaikutusta määrärahaan.
7
Ennakkotieto
5
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Valtion kehitysyhteistyömenot v. 2008 pääluokittain
Luvussa 24.30
Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muissa luvuissa
Sisäasiainministeriön hallinnonalalla
Valtiovarainministeriön hallinnonalalla
Opetusministeriön hallinnonalalla
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla
Työministeriön hallinnonalalla
Ympäristöministeriön hallinnonalalla
Yhteensä

milj. €
667,850
50,846
0,200
88,050
1,300
1,200
0,200
1,000
1,200
12,000
2,100
825,946

50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Valtioneuvosto voi Teollisen yhteistyön rahasto Oy:stä annetun lain (291/1979) 3 §:n
4 momentin ja 3 a ja b §:n nojalla antaa määräämillään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia
siitä, että valtio korvaa yhtiölle sen luotonanto- ja takaustoiminnassa mahdollisesti
syntyneitä tappioita sekä osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja arvonalennuksia ja
valtio maksaa yhtiön ottamasta muusta kuin euromääräisestä lainasta mahdollisesti
aiheutuvan kurssitappion. Sitoumuksia saa antaa siten, että niiden piiriin kuuluvien
maksettujen luottojen, osake- ja osuussijoitusten ja takausten yhteinen pääomamäärä
saa olla vasta-arvoltaan enintään 168 187 926 euroa ja nostettujen muiden kuin euromääräisten lainojen yhteinen pääoma enintään 100 000 000 euroa.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

—
—
—

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 667 850 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) käyttösuunnitelmassa yksilöidyistä käyttötarkoituksista aiheutuvien menojen maksamiseen,
2) aikaisemmin myönnettyjen valtuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin,
3) kehitysyhteistyöhallinnon menojen maksamiseen, kun ne aiheutuvat henkilökunnan
koulutuksesta, kohdemaihin, kohdemaissa ja niitä käsitteleviin kansainvälisiin hallitustenvälisiin järjestöihin ja rahoituslaitoksiin sekä Euroopan yhteisöön tehtävistä kehitysyhteistyöhallinnon virkamatkoista, toimistoautomatiikan hankinnasta sekä kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamisesta,
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4) Humanitaariseen apuun tarkoitettuja määrärahoja voidaan käyttää muiden kuin kehitysmaiden avustamiseen vain poikkeuksellisen laajan humanitaarisen kriisin niin
edellyttäessä kyseisen maan apupyyntöön pohjautuen ja vain mikäli valtioneuvosto
niin päättää.
Momentin määrärahoista veloitetaan valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta
kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitetuista kehitysyhteistyötehtävistä virastolle tai laitokselle aiheutuvat kustannukset. Momentilta voidaan myöntää
valtionavustusta sekä maksaa valtuuksien käytöstä aiheutuviin menoihin liittyviä ennakkomaksuja enintään 1 000 000 euroa.
Käyttösuunnitelma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus
7.
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen
tarkastus
8.
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle
9.
Korkotuki
Yhteensä

€
180 269 000
240 770 000
54 000 000
28 361 000
63 200 000
8 250 000
1 000 000

81 000 000
11 000 000
667 850 000

Vuoden 2008 aikana saa tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia,
joista aiheutuu menoja vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä enintään
644 385 000 euron ja korkotukiluottoja myöntää enintään 84 000 000 euron arvosta.
Korkotuen osuus on 28 000 000 euroa.
Myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautuminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Euroopan kehitysrahasto
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus
7.
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen
tarkastus
8.
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle
9.
Korkotuki
Yhteensä

€
150 400 000
336 185 000
16 600 000
4 100 000
-

109 100 000
28 000 000
644 385 000
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Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kehitysyhteistyöhallinnon vahvistaminen, siirto momentille 24.01.01
Finnfundin osakepääoman korottaminen, siirto momentille 24.30.88

-2 400
-15 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kehitysyhteistyön hallintoresurssien
lisääminen samassa suhteessa kuin kehitysyhteistyön kokonaismäärärahat kasvavat.
Tässä talousarviossa kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseksi toimintamenomäärärahoihin ohjataan 2 400 000 euroa, joka vastaa noin 2,5 % operatiivisten määrärahojen kasvusta. Kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseksi tarvittavien määrärahojen
mitoitusta tullaan tarkistamaan vuoden 2008 aikana.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon Finnfundin (Teollisen
yhteistyön rahasto Oy:n) uusien osakkeiden merkitsemisestä valtiolle aiheutuvat menot momentilla 24.30.88.
Valtuuksien perusteella tehdyistä ja tehtävistä myöntöpäätöksistä aiheutuvat menot (milj. euroa)

Ennen vuotta 2007 myönnetyt valtuudet8
Vuonna 2007 myönnetyt valtuudet
Vuonna 2008 myönnetyt valtuudet
Yhteensä

2008

2009

2010

2011

Myöhemmille
vuosille
yhteensä

407,3
94,1
501,4

329,9
135,4
124,2
589,5

220,6
136,9
196,3
553,8

476,1
81,3
224,6
782,0

2,8
208,7
99,2
310,7

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 180 269 000 euroa sekä uusia myöntö- ja
sopimusvaltuuksia vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä 150 400 000 euroa.
Tuki kohdennetaan YK-järjestöille ja kansainvälisille kehitysrahoituslaitoksille yleisavustuksina ja maksuosuuksina, temaattisena tukena sekä kumppanuushankkeisiin.
Monenkeskisen kehitysyhteistyön jakosuunnitelma
YK-järjestöt
YK:n kehitysohjelma (UNDP)
YK:n lastenrahasto (UNICEF)
YK:n väestörahasto (UNFPA)
Muut
Kehitysrahoituslaitokset
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Maailmanpankin kumppanuusohjelmat
Velkahelpotusohjelmat
Alueelliset kehitysrahoituslaitokset
Muut
Jakamaton9
Yhteensä

€, arvio
80 132 356
16 000 000
14 400 000
16 000 000
33 732 356
90 136 644
26 910 000
3 600 000
9 000 000
35 135 687
15 490 957
10 000 000
180 269 000

8
Luvussa mukana v. 2000 ja 2006 lisätalousarvion EKR-valtuus sekä vuoden 2004 lisätalousarvion maa- ja aluekohtainen valtuus. Lisäksi luvussa mukana v. 2005 lisätalousarvion maa- ja aluekohtainen valtuus (tsunami).
9
Käyttösuunnitelmakohdalle on varattu jakamattomia varoja käytettäväksi uusien ja käynnissä olevien hankkeiden
ennakoimattomiin menoihin ja kohdennettaviksi uuden kehityspoliittisen ohjelman valmistuttua.
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Myöntö- ja sopimusvaltuudet
Monenkeskisen kehitysyhteistyön jakosuunnitelma
YK-järjestöt
YK:n kehitysohjelma (UNDP)
YK:n lastenrahasto (UNICEF)
YK:n väestörahasto (UNFPA)
Muut
Kehitysrahoituslaitokset
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)
Maailmanpankin kumppanuusohjelmat
Velkahelpotusohjelmat
Alueelliset kehitysrahoituslaitokset
Muut
Yhteensä

€, arvio
93 000 000
20 000 000
55 000 000
18 000 000
57 400 000
1 900 000
31 000 000
23 000 000
1 500 000
150 400 000

2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 240 770 000 euroa sekä uusia myöntö- ja
sopimusvaltuuksia vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä 336 185 000 euroa.
Maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön jakosuunnitelma
Afrikka ja Lähi-itä
Pitkäaikaiset yhteistyömaat
Etiopia
Kenia
Mosambik
Sambia
Tansania
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Etelä-Afrikka
Muut maat
Alueellinen yhteistyö
Aasia ja latinalainen Amerikka
Pitkäaikaiset yhteistyömaat
Nepal
Nicaragua
Vietnam
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Muut maat
Alueellinen yhteistyö
Muut maat
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Länsi-Balkan
Alueellinen yhteistyö
Jakamaton10
Yhteensä

€, arvio
131 700 890
90 950 800
12 500 000
10 000 000
22 500 000
14 700 000
31 250 800
9 600 000
9 600 000
9 035 090
22 115 000
74 100 000
38 165 000
7 800 000
12 500 000
17 865 000
16 000 000
4 013 000
15 922 000
13 970 000
7 540 000
7 540 000
6 430 000
20 999 110
240 770 000

10

Käyttösuunnitelmakohdalle on varattu jakamattomia varoja käytettäviksi uusien ja käynnissä olevien hankkeiden
ennakoimattomiin menoihin ja kohdennettaviksi uuden kehityspoliittisen ohjelman valmistuttua.
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Myöntö- ja sopimusvaltuudet
Maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön jakosuunnitelma
Afrikka ja Lähi-itä
Pitkäaikaiset yhteistyömaat
Etiopia
Kenia
Mosambik
Sambia
Tansania
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Etelä-Afrikka
Muut maat
Alueellinen yhteistyö
Aasia ja Latinalainen Amerikka
Pitkäaikaiset yhteistyömaat
Nepal
Nicaragua
Vietnam
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Muut maat
Alueellinen yhteistyö
Muut maat
Siirtymävaiheen ja määräaikaisen yhteistyön maat
Länsi-Balkan
Alueellinen yhteistyö
Yhteensä

€, arvio
244 410 000
187 850 000
15 750 000
26 900 000
56 400 000
30 300 000
58 500 000
10 000 000
46 560 000
78 775 000
36 000 000
7 500 000
15 000 000
13 500 000
9 500 000
9 000 000
24 275 000
13 000 000
13 000 000
13 000 000
336 185 000

Maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön lähtökohtana ovat yhteistyökumppanien kansalliset kehityssuunnitelmat ja köyhyydenvähentämisstrategiat. Tavoitteena on, että
muiden avunantajien kanssa yhteistyössä toteutettavat sektorilähtöiset ohjelmakokonaisuudet sekä hanke-, institutionaalinen ja paikallinen yhteistyö nivotaan tiiviiksi
osaksi yhteistyömaiden omia kehittämissuunnitelmia. Edellisten lisäksi tavoitteena on
kasvattaa budjettitukea lähinnä pitkäaikaisissa yhteistyömaissa, mikäli maiden kansallisten kehityssuunnitelmien toimeenpano ja yhteiskuntakehitys etenevät tyydyttävästi.
3. Euroopan kehitysrahasto
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 54 000 000 euroa.
Tuki kohdennetaan EU:n ja AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden) väliseen kehitys- ja muuhun yhteistyöhön Eurooppalaisen kehityspoliittisen
konsensuksen ja Cotonou-kumppanuussopimuksen linjausten mukaisesti. Cotonoun
sopimukseen perustuva kehitys- ja muu yhteistyö rahoitetaan Euroopan Kehitysrahastosta (European Development Fund, EKR).
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 28 361 000 euroa sekä uusia myöntö- ja
sopimusvaltuuksia vuoden 2007 jälkeisille vuosille yhteensä 16 600 000 euroa.
Tuki kohdennetaan kehitykselle suotuisaa toimintaympäristöä, laajaa turvallisuutta,
oikeusperustaista kehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksien vahvistamista sekä konfliktien ehkäisyä ja hallintaa tukevien ohjelmien ja järjestöjen rahoittamiseen sekä temaattiseen yhteistyöhön. Käyttösuunnitelmakohtaan sisällytettyjä liikekumppanuusohjelman määrärahoja saa käyttää myös taloudellista, teollista ja teknologista yhteistyötä kehitysmaiden kanssa koskevista päätöksistä aiheutuviin menoihin. Tukea kohdennetaan myös humanitaariseen miinatoimintaan.
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5. Humanitaarinen apu
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 63 200 000 euroa.
Tuki kohdennetaan tarvelähtöisesti katastrofien, kriisien ja aseellisten konfliktien uhreille puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja humaanisuuden periaatteita noudattaen.
Humanitaarisen avun tavoitteena on ihmishenkien pelastaminen, ihmisten hädän lievittäminen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttaminen. Humanitaarinen
apu ohjataan kansainvälisten ja kotimaisten humanitaaristen avustusjärjestöjen kautta.
Humanitaarisesta avusta rahoitetaan myös keskeisten kansainvälisten humanitaaristen
järjestöjen yleisavustukset, kuten YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), palestiinalaisia
pakolaisia avustavan UNRWA:n ja Punaisen Ristin Kansainvälinen Komitean
(ICRC) yleisavustukset.
Humanitaarisen avun tuloksellisuutta seurataan humanitaarista apua antavien avustusjärjestöjen omien tuloksellisuutta arvioivien tunnuslukujen avulla. Humanitaarisen
avun tason kehittymistä seurataan
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 8 2500 000 euroa sekä uusia myöntö- ja
sopimuksentekovaltuuksia vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä 4 100 000 euroa.
Määrärahat kohdennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:
— kehityspoliittinen suunnittelu- ja tutkimustoiminta,
— kehitysyhteistyön henkilöstön koulutus- ja valmennustoiminta,
— kehityspoliittinen viestintä ja tiedotustoiminta,
— vapaaehtoisrahoitus OECD:n kehitysapukomitean alaiseen työhön sekä
— kehitysyhteistyön tietojärjestelmien ja muun kehitysyhteistyöhallinnon kehittämiseen.
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 1 000 000 euroa.
Määrärahat kohdennetaan kehitysyhteistyön sisällön, laadun ja hallinnollisten toimintatapojen sekä varainkäytön tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden vahvistamiseksi.
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle
(KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 81 000 000 euroa sekä uusia myöntö- ja
sopimusvaltuuksia vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä 109 100 000 euroa.
Tuesta puolet kohdennetaan kymmenen kumppanijärjestön kautta. Tuki kehitysyhteistyötiedotukselle on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaan viestintään
ja kehityskasvatukseen.
Kumppanijärjestöjen toiminnan tuloksellisuutta seurataan järjestöjen kehittämien vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioivien tunnuslukujen pohjalta. Järjestöt raportoivat
avun tuloksista ja tuotoksista. Kehitysyhteistyötuen käytön oikeellisuuden ja tuloksellisuuden seuranta perustuu vakiintuneisiin kansalaisjärjestöjen ja ministeriön välillä
sovittuihin laadunvarmistuskäytäntöihin.
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9. Korkotuki
Käyttökohteeseen ehdotetaan määrärahoja 11 000 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
uusia korkotukiluottoja saa vuonna 2008 myöntää enintään 84 000 000 euroa.
Korkotuen osuuden arvioidaan olevan yhteensä 28 000 000 euroa.
Määrärahat kohdennetaan tukemaan kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä OECD:n vientiluottoja ja korkotukiluottoja koskevan ns. konsensussopimuksen
mukaisesti. Kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista on säädetty Suomen
laissa 1114/2000.
Määrärahaa käytetään myös myönnettyjen luottojen käytön seurantaan ja valvontaan
sekä uusien hanke-esitysten valmisteluun ja arviointiin, hankkeisiin liittyvään tekniseen apuun ja erityisissä tapauksissa luottoon liittyvän takuumaksun tukemiseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

667 850 000
582 468 000
516 077 000

(67.) Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha 3 v)
2006 tilinpäätös

2 300 000

88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) uusien osakkeiden merkitsemisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Momentin määrärahat on siirretty momentilta 24.30.66.
2008 talousarvio

15 000 000

50. Lähialueyhteistyö
S e l v i t y s o s a : Suomen lähialueyhteistyön tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua
ja ydinturvallisuutta sekä ehkäistä Suomeen haitallisesti kohdistuvia ilmiöitä, kuten
huumeiden ja tartuntatautien leviämistä. Lähialueyhteistyöllä edistetään myös kansalaisyhteiskunnan vahvistumista. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lähialueyhteistyö keskitetään erityisesti ympäristö-, ydinturva- ja sosiaali- ja terveysalalle.
Lähialueyhteistyön ensisijainen kohdealue on Luoteis-Venäjän federaatiopiiri, erityisesti Karjalan tasavalta, Leningradin alue, Murmanskin alue ja Pietari. Ukrainassa ja
Valko-Venäjällä lähialuerahoitusta voidaan osoittaa vain sellaisiin hankkeisiin, joita ei
voida pitää kehitysyhteistyöhankkeina. Ensisijaisesti tällaisia ovat säteily- ja ydinturvahankkeet.
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Osa rahoituksesta kanavoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten tai järjestöjen toteuttamiin hankkeisiin. Suomi osallistuu myös Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden
ympäristö- ja sosiaali- ja terveysalan kumppanuuksiin.
Lähialueyhteistyötä kehitetään asteittain osapuolten väliseksi tasavertaiseksi yhteistyöksi. Venäläiseltä osapuolelta edellytetään kasvavaa taloudellista sitoutumista
hankkeisiin.
Suomi on vuoden 2007 loppuun mennessä sitoutunut lähialueyhteistyön toimintaohjelmansa puitteissa yhteistyömaiden taloudellisen ja poliittisen muutosprosessin edistämiseen yhteensä noin 1 215 milj. eurolla, josta valtion talousarvion kautta kanavoidun lahja-avun osuus on noin 683 milj. euroa. Tästä summasta on Venäjän kanssa
toteutettaviin hankkeisiin kohdistunut noin 248 milj. euroa.
Lähialueyhteistyöhön tarkoitetut voimavarat vuosina 1990—2007 (milj. euroa)
1990—2006
2007
Yht.
Lahja-apu
Pääluokat yhteensä
Baltian investointiohjelma
Puolan velan anteeksianto
Lahja-apu yhteensä
Osakepääomamaksatukset
Suomen osuus EBRD:n osakepääomasta
FINNFUNDin osakepääoman korottaminen
Osakepääomamaksatukset yhteensä

571,8
15,3
68,1
655,2

27,4

65,6
5,0
70,6

Luotot
FINNFUND-luotot
Muut luotot yhteensä
Luotot yhteensä

44,1
161,3
205,4

Takuut
EBRD:n takuupääoma
Muut takuut yhteensä
Takuut yhteensä

184,4
69,4
253,8

Yhteensä

27,4

1 185,0

599,2
15,3
68,1
682,6

65,6
5,0
70,6

3,0
3,0

47,1
161,3
208,4

184,4
69,4
253,8
30,4

1 215,4

Lahja-avun jakautuminen pääluokittain 2008 (milj. euroa)
Pääluokka 24
Pääluokka 25
Pääluokka 26
Pääluokka 27
Pääluokka 28
Pääluokka 29
Pääluokka 30
Pääluokka 31
Pääluokka 32
Pääluokka 33
Pääluokka 34
Pääluokka 35
Yhteensä

20,5
0,1

0,5
0,2
0,5
0,3
0,2
22,3

Vuonna 2008 ehdotetaan momentille 24.50.66 Lähialueyhteistyö 3,5 milj. euron sopimuksentekovaltuuksia.
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66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 20 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaatiossa toteutettaviin ympäristö-, ydinturvallisuus- ja
sosiaali- ja terveydenhuollon lähialueyhteistyöhankkeisiin,
2) Ukrainassa ja Valko-Venäjällä toteutettaviin hankkeisiin, joita ei voida pitää kehitysyhteistyöhankkeina,
3) ennen vuotta 2004 myönnettyjen valtuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin Baltian maissa toteutettavissa hankkeissa,
4) kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen,
5) kansainvälisissä järjestöissä ja rahoituslaitoksissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen,
6) lähialueyhteistyöhön liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen,
7) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaiseen työsopimussuhteeseen lähialueyhteistyön koordinointiin, hankevalmisteluun,
yhteisrahoitukseen, arviointiin ja hallintoon sekä sen kehittämiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.
Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.
Vuoden 2008 aikana saa tehdä lähialueyhteistyötä koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä enintään
3 500 000 euron arvosta.
S e l v i t y s o s a : Lähialueyhteistyö keskitetään erityisesti ympäristö-, ydinturva- ja
sosiaali- ja terveysalalle. Noin kolmasosa vuoden 2008 määrärahoista pyritään suuntaamaan monenkeskiseen yhteistyöhön.
€

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
Ympäristö
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Ydinturvallisuus
Hallinnon kehittäminen
Maa- ja metsätalous
Kansalaisjärjestömääräraha
Muut toimialat
Kansainvälinen yhteistyö sekä teknisen avun rahastot
Varalla käynnissä olevien lähialuehankkeiden lisärahoitukseen ja mahdollisiin uusiin hankkeisiin
Yhteensä

5 000 000
3 400 000
2 400 000
1 000 000
800 000
1 300 000
3 000 000
2 600 000
1 000 000
20 500 000

Valtuuksien perusteella tehdyistä ja tehtävistä myöntöpäätöksistä arvioidut menot (milj.
euroa)
2008
2009
2010
2011—
Ennen vuotta 2007 myönnetyt valtuudet
Vuonna 2007 myönnetyt valtuudet
Vuonna 2008 myönnetyt valtuudet
Yhteensä

0,3
1,5
1,8

0,2
1,5
1,5
3,2

0,7
1,5
1,0
3,2

0,5
1,0
1,5
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Sopimuksentekovaltuudesta on tarkoitus käyttää pääosa lähialueiden ympäristö-,
ydinturva- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

20 500 000
23 533 000
23 000 000

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
Selvitysosa:
Kriisinhallinta
Suomi on mukana keskeisten kriisinhallintaa toteutettavien kansainvälisten järjestöjen
työssä osallistuen toiminnan ja sen edellyttämien valmiuksien kehittämiseen samoin
kuin kriisinhallintatehtäviin eri puolilla maailmaa. Suomi osallistuu sotilaallisiin ja
siviilikriisinhallintatehtäviin Euroopassa, Lähi-idässä, Kaukasuksella, Aasiassa ja Afrikassa. Toiminnan painopisteet ovat Kosovossa, Afganistanissa ja Lähi-idässä sekä
osallistumisessa EU:n nopean toiminnan joukkoihin, joiden pohjoismainen osasto on
valmiusvuorossa vuonna 2008. Rauhanturvaoperaatioihin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan olevan noin 1 100 henkilötyövuotta.
Ulkoasiainministeriö kehittää yhdessä sisäasiainministeriön kanssa Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Pyrkimyksenä on myös saada lisää
suomalaisia merkittäviin siviilikriisinhallinnan johtotehtäviin järjestöihin ja operaatioihin.
Kioton joustomekanismit
Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa,
mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja
muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin
kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.
Etyj-puheenjohtajuus
Suomi toimii vuonna 2008 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Etyj, puheenjohtajana. Puheenjohtajamaan ulkoasiainministeri toimii Etyjin puheenjohtajana, jonka vastuulla on Etyjin poliittinen ohjaus. Vuoden mittaisen puheenjohtajuuden lisäksi
Suomi toimii järjestön troikkajäsenenä vuosina 2007—2009. Tavoitteena on Suomen
Etyj-puheenjohtajuuden onnistunut ja tehokas toteutus. Puheenjohtajuutta hyödynnetään myös Suomen tunnetuksi tekemiseksi erityisesti EU:n ulkopuolisissa EU-maissa.

01. Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 154 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan parlamentin Suomen edustajien palkkausmenojen
maksamiseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

1 154 000
1 154 000
976 573
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20. (24.99.21) Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 213 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtio- ja ministerivierailuista aiheutuvien menojen maksamiseen Suomessa ja ulkomailla,
2) valtio- ja ministerivierailuihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

2 213 000
2 213 000
1 957 949

21. (24.99.22) Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 56 381 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen,
2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen
materiaalikuluihin,
3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen
puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen,
4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen,
joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.
Käyttösuunnitelma
01.
02.
03.
04.
05.
06.

EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot
AMIS II-operaation menot, Sudan
Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)
Yhteiset menot
Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot
(ALTHEA/EUFOR-operaatio)
07.
YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan
08.
SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan
09.
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden
jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin
sekä muihin rauhanturvamenoihin
Yhteensä

€
2 495 000
97 000
200 000
22 450 000
2 775 000
3 917 000
200 000
8 350 000

15 897 000
56 381 000

S e l v i t y s o s a : Suomen kriisinhallintajoukkojen suunnittelun lähtökohtana on 1 000
sotilaan kokonaisvahvuus. Käyttösuunnitelmakohdan 9. Varalla käynnissä olevien
operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin mitoituksessa on otettu huomioon
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EU:n Ruotsi-Suomi-Norja-Viro-Irlanti -taisteluosaston mahdollisen neljän kuukauden
mittaisen operaation henkilöstön palkkausmenot 5 800 000 euroa. YK:n maksamat
palkkausmenokorvaukset tuloutetaan momentille 12.24.99.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

56 381 000
66 767 000
49 572 613

22. (24.99.25) Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 14 136 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien
muiden menojen maksamiseen sekä muiden hallinnonalojen siviilikriisinhallintaan
osallistuvien virkamiesten menojen maksamiseen,
2) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen Suomessa,
3) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen,
4) siviilikriisinhallintatoimintaa harjoittavien järjestöjen toiminnan tukemiseen,
5) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen
kustannusten maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää 4 000 000 euroa uusiin siviilikriisinhallintaprojekteihin tai
käynnissä olevien siviilikriisinhallintaprojektien mahdollisiin lisämenoihin.
S e l v i t y s o s a : Määräraha on mitoitettu siviilikriisinhallintatoimintaan osallistuvan
100 henkilötyövuoden mukaisesti ottaen huomioon ne siviilikriisinhallinnan projektit,
joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan erityisesti Euroopan unionin laajentuvien siviilikriisinhallintatehtävien myötä. Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu
momentille 12.24.99.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

14 136 000
14 136 000
9 981 384

23. (24.99.26) Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 9 061 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen vuoden 2008 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, Etyj, puheenjohtajuuskaudesta aiheutuvien menojen, mukaan lukien määräaikaisen henkilöstön palkkausten, maksamiseen.
S e l v i t y s o s a : Määrärahasta maksetaan puheenjohtajuudesta aiheutuvat henkilöstö-,
matka- ja kokousmenot sekä muut puheenjohtajuuden aiheuttamat lisämenot. Suurin
menoerä on joulukuussa 2008 järjestettävä Etyj-ulkoministerikokous turvajärjestelyineen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio

9 061 000
1 100 000
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50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 315 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 219 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle
51 000 euroa.
€

Käyttösuunnitelma
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus
Suomen YK-liitto ry
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi
Saamelaisneuvosto
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen
oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt
Yhteensä

2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

515 000
315 000
110 000
47 000

60 000
268 000
1 315 000

1 315 000
1 315 000
1 336 184

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 39 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen,
2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin,
3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

39 000
39 000
34 210

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 95 888 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.
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Selvitysosa:
Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon
Maksuosuus YK:n talousarvioon
Maksuosuus YK:n ympäristörahastolle (UNEP)
Maksuosuus otsonirahastolle
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP)
Maksuosuus YK:n asuinyhdyskuntarahastolle (UNCHS)
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut
OECD:n jäsenmaksu
WTO:n jäsenmaksu
Maksuosuudet ETYJ:n talousarvioihin
Maksuosuus maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF)
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista
Muut jäsenmaksut
Yhteensä

2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

€
22 701 000
9 430 000
2 900 000
718 000
28 568 000
1 547 000
470 000
385 000
5 573 000
3 381 000
2 100 000
665 000
5 050 000
7 780 000
438 000
4 182 000
95 888 000

95 888 000
94 888 000
75 882 020

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa,
2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.
Vuoden 2008 aikana saa tehdä yhteistyötä koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia,
joista aiheutuu menoja vuoden 2008 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 2 000 000
euron arvosta.
S e l v i t y s o s a : Aiemmin myönnettyjen valtuuksien käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja enintään 300 000 euroa vuonna 2008.
Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns.
puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman
kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

650 000
300 000
1 000 000
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95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen,
2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.
2008 talousarvio
2007 talousarvio
2006 tilinpäätös

17 000
17 000
113 153
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