
Asiamuutokset vuoden 2020 talousarvioesityksessä suhteessa vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon sekä vuosia 2020-2023 koskevaan tekniseen kehykseen

(asiamuutos = uusi harkintaa edellyttävä päätösesitys tai muu poliittisesti kiinnostava merkittävä muutos)

Nro Momentti Momentin nimike / asia Muutoksen syy ja tarvittaessa lyhyt perustelu BO:n kommentti

1 27.01.01 Puolustusministeriön 

toimintamenot/Kiinteistöjen ja maa-

alueiden omistuksen valvonta

Kiinteistöjen ulkomaalaisomistuksen valvontaa 

koskevat lait (HE/253/2018) tulevat voimaan vuoden 

2020 alusta. Lainsäädännön toimeenpano edellyttää 

lisärahoitusta.

700 700

2 27.10.01 Puolustusvoimien 

toimintamenot/Puolustusvoimien 

henkilö- ja tehtävämäärän 

lisääminen (HO 2019)

Hallitusohjelman mukaan puolustushallinnolle 

turvataan riittävät resurssit ja Puolustusvoimien 

henkilöstöä lisätään hallituskaudella 100 tehtävällä. 

7 000 7 000

3 27.10.01 Puolustusvoimien 

toimintamenot/Kertausharjoitusten 

lisääminen (HO 2019)

Hallitusohjelman mukaan kertausharjoitusten määrää 

nostetaan asteittain vaalikauden aikana 

Puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. 

Tavoitteena on noin 20 % lisäys nykyisestä tasosta 

hallituskauden loppuun mennessä. Esitetyllä 

määrärahalisäyksellä päästään noin puoleen tästä 

tavoitteesta.

1 500 1 500

4 27.10.01 Puolustusvoimien 

toimintamenot/Vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus (HO 2019)

Hallitusohjelman mukaan laki vapaaehtoisesta 

maanpuolustuksesta pannaan toimeen. 

Hallitusohjelma sisältää 1,5 milj. euron lisäyksen tähän 

tarkoitukseen.  Tällä katetaan noin puolet uuden 

toimintamallin Puolustusvoimille aiheuttamista 

lisäkustannuksista. Samalla myös 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

valtionavustuksen tarve kasvaa, mikä joudutaan 

kattamaan määrärahasiirrolla Puolustusvoimilta.

1 500 1 500

5 27.10.01 Puolustusvoimien 

toimintamenot/PHRAKL:n TUVE-

hanke ja asianhallintajärjestelmä

Kertaluonteisella lisäyksellä katetaan kustannuksia, 

jotka aiheutuvat Puolustushallinnon 

rakennuslaitoksen siirtymisestä TUVE-verkon 

palveluihin ja asianhallintajärjestelmän uusimisesta.

2 000 2 000

6 27.10.18 Puolustusmateriaalihankinnat/

Monitoimihävittäjien hankinnan 

hallinnointimenot

Hankkeen hallinnointi- ja valmistelumenoja on 

vuosina 2016-2019 maksettu momentilta 27.10.18. 

Menojen kattamiseksi esitetään 10,0 milj. euron 

lisäystä. Kehysehdotuksessa 2021-2023 esitetään 

vastaavan summan vähentämistä 

monitoimihävittäjien hankinnan vuoden 2021 

kehysvarauksesta. 

10 000 0

7 27.10.19 Monitoimihävittäjien 

hankinta/Monitoimihävittäjien 

hankinnan hallinnointimenot

Hankkeen hallinnointi ja valmistelu aiheuttaa menoja 

vuonna 2020. Menojen kattamiseksi esitetään 10,0 

milj. euron lisäystä. Kehysehdotuksessa 2021-2023 

esitetään vastaavan summan vähentämistä 

monitoimihävittäjien hankinnan vuoden 2021 

kehysvarauksesta. 

10 000 0

Min. ehd. +/- 1 000 €

2020 vs. 

2019 TA

2020 vs.

kehys 

2020-2023

BO-kanta +/- 1 000 €

2020 vs. 

2019 TA

2020 vs.

kehys 

2020-2023
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