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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra
tilläggsbudget för 2009.

Utsikter för ekonominVärldsekonomin gick kraftigt tillbaka under den senare hälften av
2008 och den hamnade in i en djup recession i början av 2009. Re-
cessionen inom realekonomin utlöstes av kriserna på finansmarkna-
den och finansmarknadens tillstånd är fortsättningsvis i obalans
trots att bankernas balanser har förbättrats något. Det är dock för ti-
digt att bedöma hur effektiv den omfattande offentliga stimulansen
har varit, men det är troligt att stimulansåtgärderna har medverkat
till den senaste tidens uppmuntrande uppgifter om ekonomisk akti-
vitet såväl utomlands som här hemma.

Den nedgång inom produktionstillväxten som har pågått i sex må-
nader mattades av under det andra kvartalet 2009 samtidigt som
problemen på finansmarknaden blev lindrigare. Priset på produk-
tionsförnödenheter och olja har åter börjat stiga i och med att lagren
har kunnat anpassas till en lägre nivå på efterfrågan. Det är emeller-
tid för tidigt att säga att recessionen är över, och det är troligt att
världsekonomin kommer att återhämta sig långsamt, eftersom bl.a.
den ökade arbetslösheten i industriländerna leder till att hushållen är
försiktiga och konsumtionsefterfrågan hålls på en låg nivå. Att kri-
sen är global gör också att återhämtningen går långsammare och att
den försvåras. I olika länder och regioner återhämtar sig ekonomin
vid olika tidpunkter och med varierande intensitet, och i Europa kan
återhämtningen infalla något senare än på annat håll. Världshandeln
minskar med omkring 10 % i år och världsekonomin med drygt
1 %. Inom den internationella ekonomin är fortfarande sådana ris-
ker förhärskande som kan innebära ett slut på den återhämtning som
verkar vara på gång. En ökning av kreditförlusterna och den pågå-
ende rensningen av bankernas balanser i synnerhet i Europa kan till-
spetsa krisen på finansmarknaden på nytt.

Nedgången i världshandeln och de konjunkturkänsliga investe-
ringsvarornas stora betydelse inom exporten har haft en stark inver-
kan på den ekonomiska aktiviteten i Finland, som är beroende av sin
export. Bruttonationalprodukten minskade kraftigt i början av 2009.
Också i Finland har vi fått preliminära uppskattningar som säger att
recessionens botten är nådd. I synnerhet barometerdata om konsu-
menternas och företagens förväntningar tyder på att en återhämt-
ning börjar under den senare hälften av året, och ekonomin väntas
börja återhämta sig mot slutet av året. Bruttonationalprodukten i
Finland förutspås minska med i genomsnitt 6 % under hela året. 

Finlands traditionella handelspartners importefterfrågan har varit
rätt svag, och under den första hälften av 2009 minskade värdet på
varuexporten med en dryg tredjedel jämfört med samma tidpunkt i
fjol. Det finns emellertid underlag för att Finlands export ska kunna
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bli starkare under årets senare hälft, eftersom konjunkturerna förut-
spås vända mot det bättre bl.a.  i Tyskland och Sverige under slutet
av året, och normaliserade råvarupriser stöder en gradvis återhämt-
ning i Ryssland. Trots detta beräknas exporten krympa med 22 % i
år och även exportpriserna kommer att sjunka märkbart.

I år minskar arbetstillfällena i synnerhet på grund av den krym-
pande exporten men också på grund av minskad inhemsk efterfrå-
gan. Antalet sysselsatta minskar med över 90 000 jämfört med
2008, och sysselsättningsgraden sjunker till under 68 %. Arbetslös-
hetsgraden ökar i år till i genomsnitt 9 %.

Råvarupriserna håller på att stiga något efter den kraftiga ned-
gången under senare hälften av 2008. Konsumentpriserna har när-
mast helt och hållet slutat stiga, och under vissa månader sjunker in-
dex ytterligare jämfört med månaden innan. Priserna sjunker på
grund av lägre låneräntor och billigare bostäder och flytande bräns-
len, men en vändning är redan i sikte mot slutet av året. År 2009
kommer årsmedeltalet för konsumentprisindex att stiga med endast
0,1 %.

Inkomstposter I rambeslutet från mars 2009 beräknades skatteinkomstposterna
minska med knappt 2 miljarder euro jämfört med inkomstposten i
den första tilläggsbudgetpropositionen för 2009, och i statsminis-
terns upplysning om det ekonomiska läget i juni 2009 berättades att
inkomstposten inte väsentligt har ändrats jämfört med budgetra-
men. Under sommaren har skatteinkomstposten sänkts med drygt
1,2 miljarder euro. Minskningen av skatteinkomstposten jämfört
med situationen i juni beror främst på att kalkylen över lönesumman
har sänkts på grund av arbetslöshetsutvecklingen, kalkylen över ka-
pitalinkomster har försämrats 2008 på grund av de preliminära upp-
gifter som erhållits under sensommaren om den slutliga beskatt-
ningen för 2008 och intäktskalkylerna över mervärdesskatt och bil-
skatt har sänkts på grund av uppgifterna om influtna belopp under
början av året.

I tilläggsbudgetpropositionen sänks kalkylen över de ordinarie in-
komsterna med ett nettobelopp på 3 232 miljoner euro, varav sänk-
ningen av skatteinkomstposten uppgår till 3 227 miljoner euro, jäm-
fört med vad som budgeterats för 2009.

Intäktskalkylen över inkomstskatten minskar med 2 231 miljoner
euro, varav 789 miljoner euro utgör en minskning av intäktskalky-
len över skatten på förvärvs- och kapitalinkomster och 1 442 miljo-
ner euro utgör en minskning av intäktskalkylen över samfundsskat-
ten. Den ekonomiska recessionen medför en kraftig minskning av
intäkterna av de konjunkturkänsliga samfunds- och kapitalskatter-
na. Intäktskalkylen över mervärdesskatten sänks med 832 miljoner
euro på grund av uppgifterna om utfallet år 2009 och de försvagade
ekonomiska utsikterna.

Intäktskalkylen över källskatten på ränteinkomster sänks med 80
miljoner euro på grund av uppgifterna om influtna belopp och den
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sänkta räntenivån i början av året. Intäktskalkylen över skatten på
arv och gåva höjs med 55 miljoner euro på grund av uppgifterna om
influtna belopp. Intäkterna av skatten på alkoholdrycker beräknas
stiga med 15 miljoner euro till följd av höjningen av skatten på al-
koholdrycker med 10 % den 1 oktober 2009. På årsnivå ökar höj-
ningen intäkten av skatten på alkoholdrycker med 70 miljoner euro.

Intäktskalkylen över bilskatten sänks med 69 miljoner euro på
grund av att den ekonomiska utvecklingen har varit svagare än be-
räknat. Intäktskalkylen över överlåtelseskatten sänks med 80 miljo-
ner euro till följd av de influtna beloppen och den ekonomiska ut-
vecklingen som varit svagare än beräknat. Kalkylen över räntein-
täkter på depositioner sänks med 32 miljoner euro med anledning av
att sänkningen av depositionsräntorna har varit större än beräknat.
Finlands Bank intäktsför till staten sammanlagt 250 miljoner euro år
2009.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobe-
lopp på ca 33 miljoner euro. Den största ändringen föranleds av de
minskade inkomsterna från EU för landsbygdsutveckling under
programperioden 2007—2013 med 75,4 miljoner euro. Inkomst-
minskningen beror på en fördröjning av inledandet av företagsstöd
och utvecklingsprojekt och på tidpunkten för de utgifter som gäller
miljöstöd och kompensationsbidrag på grund av ändringar i tillsyns-
och utbetalningssystemen.

Balans och statsskuldenMed beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med
3 232 miljoner euro och minskningen av anslagen med 990 miljoner
euro uppvisar den andra tilläggsbudgetpropositionen för år 2009 ett
underskott på 2,2 miljarder euro. Statens nettoupplåning år 2009 fö-
reslås uppgå till 10,3 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå
till 64,5 miljarder euro i slutet av år 2009, vilket är ca 37 % i förhål-
lande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2008
Bokslut

2009
Godkänd

budget
(Budget +

I tilläggsb.)

2009
Regeringens
proposition

2009
Sammanlagt

Anslag sammanlagt
 (exkl. minskning av statsskulden) 43 529 49 031 -990 48 041
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 252 2 173 -257 1 916
Minskning av statsskulden (huvudtitel 37) 1 394 - - -
— Nettoamorteringar 1 399 - - -
— Skuldhantering -6 - - -

Inkomstposter sammanlagt 
 (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 44 292 41 013 -3 232 37 781
— Skatteinkomster 37 213 34 675 -3 227 31 448
— Övriga inkomster 7 079 6 338 -5 6 333
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Ramen för valperioden  Ramnivån för 2009 ska justeras så att den motsvarar de ändringar
som inträffat i pris- och kostnadsnivån samt i budgetens struktur.
Justeringarna uppgår till sammanlagt 51,3 miljoner euro. Efter jus-
teringen är utgiftsramen för 2009 inalles 36 034 miljoner euro. Det
föreslås att anslagen som ingår i ramen ska vara 36 030 miljoner eu-
ro. Därmed kvarstår 3,5 miljoner euro som en ofördelad reserv för
innevarande år.

Tidigareläggning av 
investeringar och anskaff-
ningar och andra åtgärder 
som stöder syssel-
sättningen

 Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2009 innehåller en
helhet för tidigareläggning av investeringar, i vilket det föreslås att
finansiering anvisas för tidigareläggning av investeringar samt för
andra åtgärder som är avsedda för snabba sysselsättningseffekter på
ett kostnadseffektivt sätt.  Tyngdpunkten ligger på åtgärder som stö-
der den ekonomiska tillväxten på längre sikt, bl.a. genom att främja
innovationer, utnyttja informationsteknik och beakta miljö- och kli-
mataspekterna. Åtgärderna har särskilt inriktats på utsatta bran-
scher.

Nettoupplåning och skuldhantering 
 (mom. 15.03.01) - 8 018 2 242 10 260
— Nettoupplåning - 8 246 2 242 10 489
— Överföring från statsverket till statens 
kärnavfallshanteringsfond - -180 - -180
— Skuldhantering - -48 - -48

Justeringar av pris- och kostnadsnivån samt strukturella förändringar enligt ramen, miljoner euro
Moment Ärende 2009 2010 2011

Justeringar av pris-  och kostnadsnivån
25.10.01, 
25.10.02, 
25.10.04

Tillägg som beror på statens arbets- och tjänstekollektivavtal

0,61
Strukturella förändringar
25.20.01 Höjning av bruttobudgeterade utsökningsavgifter 0,667 4,0 4,0
26.01.22 Ombudgetering av andelen av EU:s stöd för invandring 2,843
28.01.73 Ombudgetering av anslaget för utveckling av ekonomi-, 

personal- och lokalförvaltning 1,75
30.50.20 Tidigareläggning av ombyggnaden av jorddammen i Uljua och 

utbyggnaden av fiskodlingsstationen i Enare 3,86 -1,86 -2,0
31.10.78 Ombudgetering av det anslag för trafiklederna till Nordsjö 

hamn som blivit oanvänt 6,054
32.20.43 Tidigareläggning av statens andel av kostnaderna för världs-

utställningen i Shanghai 4,3 -4,3
32.30.63 Ombudgetering av betalningar till statsgarantifonden som 

hänför sig till överenskommelsen om skuldkonvertering 25,0
33.01.27 Ombudgetering av återtaget anslag för FPA:s elektroniska arkiv 4,354
35.10.77 Tidigareläggning av vissa överföringsavloppsprojekt 

(finansiering som tidigareläggs inom valperioden) 1,9 -1,9
Sammanlagt 51,338 -2,16 0,1
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Förslagen inom helheten för tidigareläggning av investeringar
fördelas mellan den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2009 och
budgetpropositionen för 2010. Genom åtgärderna inleds projekt om
sammanlagt ca 1,7 miljarder euro, kommunernas och den privata
sektorns satsningar medräknade. Helheten för tidigareläggning av
investeringar skapar sammanlagt över 10 000 årsverken och dess
kostnad för statens budgetekonomi är ca 330 miljoner euro, fördelat
på flera år. År 2009 föranleds utgifter till ett belopp av sammanlagt
65 miljoner euro.

Dessutom satsar man på åtgärder som effektivt stöder sysselsätt-
ningen, möjligheterna för arbetslösa att få arbete samt utbildning i
samband med detta.

Fartygsanskaffningar och 
reparationsarbeten

För Gränsbevakningsväsendet föreslås det en beställningsfull-
makt på 57 miljoner euro för anskaffning av ett utsjöbevakningsfar-
tyg med oljebekämpningsberedskap. År 2009 kunde 3 miljoner euro
användas för att inleda planeringen av fartyget.

Dessutom föreslås det 1,2 miljoner euro för reparation av en skada
som Gränsbevakningsväsendets helikopter fick under en flygning.
Det föreslås 5 miljoner euro för utgifter som visat sig vara större än
beräknat för ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Halli, som
är i marinens bruk.

FoU-lån och företags-
finansiering

 I fråga om FoU-lån från Tekes föreslås det en ökning på 29 mil-
joner euro som ska anvisas för projekt för försök med sådana pro-
duktionsteknologier för träbaserade biobränslen som utnyttjar bl.a.
hyggesavfall och försök med nya produkter och teknologier inom
trävarubranschen.

I Finnvera Abp:s bevillningsfullmakt för specialräntestödslån fö-
reslås det en ökning på 10 miljoner euro för att stöda bl.a. kvinno-
företagsamhet, nystartade företags möjligheter att klara sig och till-
växtföretagande. I syfte att trygga en tillräcklig soliditet för Finnve-
ra Abp:s finansieringsverksamhet föreslås det sammanlagt en
tilläggskapitalisering på 50 miljoner euro. Dessutom föreslås det en
ökning på 4 miljoner euro av de ersättningar för kredit- och bor-
gensförluster som betalas till Finnvera Abp.

Utvecklingsunderstöd för 
företag och investeringar 
i sysselsättnings
främjande syfte

För finansieringen av företagens utvecklingsprojekt föreslås det
en tilläggsfullmakt på 5 miljoner euro. Dessutom anvisas den finan-
siering på 9,8 miljoner euro som i budgeten reserverats för s.k. stöd
till enmansföretag för projekt som skapar nya arbetsplatser och fö-
retag i områden som drabbats av plötsliga omstruktureringar. För fi-
nansieringen av investeringsprojekt i sysselsättningsfrämjande syf-
te föreslås det en tilläggsfullmakt på 8 miljoner euro som finansieras
retroaktivt och som föranleder staten utgifter tidigast år 2012.

Småskaliga byggprojekt 
och miljöbyggnad

Det föreslås att ombyggnaden av jorddammen i Uljua och utbygg-
naden av fiskodlingsstationen i Enare tidigareläggs med 3,86 miljo-
ner euro.

Tidigareläggningen av de åtgärder som hör till främjandet av
marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen från
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åren 2012—2013 beviljas ett tillägg på ca 3,5 miljoner euro, varav
den statliga medfinansieringen är 2 miljoner euro.

För den statliga medfinansieringen för höjning av Nouxcentret
Ab:s aktiekapital föreslås 1,5 miljoner euro.

För Forststyrelsen föreslås 1 miljon euro att användas för så ar-
betsintensiva objekt som möjligt när det gäller att förbättra uppsätt-
ningen av tjänster och slitstyrkan i nationalparker och andra attrak-
tiva naturturismobjekt.

Bostadsproduktion Nyproduktionen inom husbyggande minskar kraftigt när bran-
schen anpassar sig till läget efter konjunkturtoppen år 2008. Utma-
ningarna och anpassningsproblemen har samband främst med ny-
byggande och särskilt det minskade bostadsbyggandet. Repara-
tionsbyggandet däremot ökar, men ett bekymmer är tillgången på
planerarkrafter och vissa grupper av fackmän inom reparationsverk-
samheten år 2009 samt tecknen på en delvis ogynnsam utveckling
av prisnivån. Av konjunktur- och sysselsättningsskäl föreslås det att
fullmakten att godkänna räntestödslån för hyresbostadsproduktio-
nen ökas med 500 miljoner euro till 1 670 miljoner euro, vilket
överskrider utfallet år 2008 med ca 1 200 miljoner euro. Tillägget
strävar till att samtidigt förbättra förutsättningarna att dämpa trycket
att höja bostadsprisen och bostadshyrorna i en period med ekono-
misk tillväxt, eftersom erfarenheterna visar att efterfrågan på bostä-
der stannar upp när det är ekonomisk recession och ökar igen  när
tillväxten börjar och då så snabbt att nya bostäder inte hinner byggas
i den takt som efterfrågan ökar.

Det riksomfattande verksamhetsprogrammet för mögel- och fukt-
talkot påskyndas med en särskild tilläggsfinansiering på 230 000
euro.

Sysselsättnings- och 
utbildningspolitiska 
åtgärder

För lönegarantin föreslås det ett tillägg på 19 miljoner euro. Anta-
let årsstuderande inom den grundläggande yrkesutbildningen ökas
med 500 studerande och kvoten för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildning som ordnas som läroavtalsutbildning ökas med 1 000 stu-
derande, och därför föreslås det ett tillägg på sammanlagt 5 miljoner
euro för statsandelarna för yrkesutbildning och läroavtalsutbild-
ning. För arbetskraftspolitiska utbildnings- och sysselsättningsåt-
gärder och speciella åtgärder föreslås det ett tillägg på 29 miljoner
euro, varvid antalet personer som omfattas av åtgärderna ökar med
i genomsnitt ca 3 250. Av anslaget för utbildnings- och sysselsätt-
ningsåtgärder samt speciella åtgärder reserveras  på årsnivå högst 2
miljoner euro att användas för avlöning av tilläggspersonal motsva-
rande sammanlagt 40 årsverken för lönesubventionerat arbete vid
arbets- och näringsbyråerna. I och med detta anvisar arbets- och nä-
ringsbyråerna i anslutning till huvudstadsregionens avsiktsförkla-
ring en tilläggsresurs motsvarande sammanlagt 40 årsverken för att
försnabba och effektivera invandrares integration och sysselsätt-
ning.
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Ersättning för utgifterna 
för nyval vid kommunal-
valet

Det föreslås att anslaget för valutgifter får användas även till be-
talning av ersättning för utgifter som föranleds av nyval vid kom-
munalvalet 2008 i Grankulla, Högfors och Vichtis.

Utgifter som föranleds av 
det ökade antalet asyl-
sökande

För utgifter som föranleds av mottagning av flyktingar och asyl-
sökande föreslås det 62,5 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade antalet asylsökande som anlänt till landet.
Dessutom föreslås 3 miljoner euro för Migrationsverkets omkostna-
der och 1,1 miljoner euro för polisens omkostnader för behandling-
en av asylärenden.

Kostnaderna för skott-
intermezzot i Kauhajoki

Det föreslås ett tillägg på 1 miljon euro i understöd enligt pröv-
ning till kommunerna för betalning av ett särskilt understöd för de
extra kostnader som föranleddes av skottintermezzot i Kauhajoki.

Statsgaranti för lån för 
totalrenoveringen av 
Svenska Teatern

Det föreslås att det beviljas en statlig proprieborgen på 27 miljo-
ner euro utan krav på motsäkerhet för de lån som ska tas för totalre-
noveringen av Svenska Teatern.

Statsgaranti för studielånDet föreslås ett tilläggsanslag på drygt 12,5 miljoner euro för
statsgarantier för studielån. Behovet av tilläggsanslag föranleds av
att antalet lån som staten måste betala i egenskap av borgensman är
större än beräknat.

Universitetsfastig-
heternas arrangemang 
samt universitetens 
likviditet och rörelse-
kapital

I anslutning till det arrangemang som gäller universitetsfastighe-
ter föreslås för Senatfastigheter rättigheter att foga ca 30 hektar
markområden till den egendom som överförs som apport och att an-
vända denna egendom för tecknande av aktier i fastighetsbolagen
samt överlåta universitetsfastigheterna jämte de skulder som hänför
sig till dem till universitetsfastighetsbolagen, varvid det för Senat-
fastigheter uppkommer en lånefordran på högst 820 miljoner euro
hos universitetsfastighetsbolagen. Dessutom föreslås det bemyndi-
ganden att  från Senatfastigheter överföra 2/3 av aktierna i varje uni-
versitetsfastighetsbolag till finansministeriet och vidare till under-
visningsministeriet, att överföra bostadsaktier till ett balansvärde av
3,3 miljoner euro från Senatfastigheter till finansministeriet och vi-
dare till undervisningsministeriet samt att för undervisning och
forskning bevilja Helsingfors och Joensuu universitet vederlagsfri
nyttjanderätt som är i kraft tills vidare till mark- och vattenområden
på högst ca 1 700 hektar.

För att trygga likviditeten och rörelsekapitalet för universitet som
verkar som offentligrättsliga inrättningar och för Tammerfors tek-
niska universitet under en övergångsperiod i samband med univer-
sitetsreformen föreslås det ett anslag på 46 miljoner euro.

Överföring till Gårds-
brukets utvecklingsfond

Till Gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås det som överföring 8
miljoner euro av den oanvända andel som budgeterats för återbäring
av energiaccis år 2008.

Vaccination mot blåtunga 
och ersättningar för 
bekämpning av skade-
görare

Det föreslås att 1,1 miljoner euro reserveras för vaccination av
nötkreatur i syfte att bekämpa blåtunga. Avsikten är att vaccinatio-
nerna ska inledas med början i sydvästra Finland.

På grund av att antalet ersättningar för bekämpning av skadegöra-
re har varit fler än beräknat föreslås det för ersättningarna ett tillägg
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på 0,6 miljoner euro och för verkställandet av den nya veterinär-
vårdslagen 0,4 miljoner euro.

Kemera-stöd Det föreslås att de s.k. Kemera-medlen (anslag och fullmakt) ökas
med 12 miljoner euro. Medlen används för skogsvårds- och skogs-
förbättringsarbeten i privata skogar, för drivning och flisframställ-
ning av energived samt för sorkskador.

Infrastrukturprojekt Ett tillägg på sammanlagt 16 miljoner euro föreslås i anslagen för
basväghållningen, basbanhållningen och kollektivtrafiken så att be-
loppet motsvarar det belopp som intäktsförts som EU:s TEN-under-
stöd. Det föreslås att anslaget för anskaffning av mark för trafikle-
der ökas med 6,4 miljoner euro.

Fullmakten för projektet E18 parkeringen för långtradare i Vaali-
maa dras in till följd av den ändrade trafikmängden, vilket minskar
behovet av anslag år 2009 med 12 miljoner euro. Banförvaltnings-
centralen bemyndigas att ingå avtal om fortsatta arbeten med för-
bättringen av Seinäjoki—Uleåborg-banan till ett belopp av 40 mil-
joner euro. Det föreslås att avtalsfullmakten för Ringbanan ändras
till 389 miljoner euro, vari har beaktats omvandlingen av järnvägs-
stationen vid flygplatsen till Luftfartsverkets  projekt och Luftfarts-
verkets förslag till ändring av bandragningen. Med anledning av en
större kostnadsstegring än beräknat  föreslås det att avtalsfullmak-
ten för projektet Ilmala bangård höjs med 15 miljoner euro. För bi-
drag för de fortsatta arbetena med förbättringen av Seinäjoki flyg-
fält föreslås det 0,4 miljoner euro. Det föreslås ett tillägg på sam-
manlagt 0,7 miljoner euro för att täcka kostnadsförslaget för
reparationen av Tönölänsalmi bro. På grund av att vissa pågående
trafikprojekt fördröjs ses behoven av anslag för dem över, vilket
ökar behovet av anslag år 2009 med sammanlagt 35 miljoner euro.

VTT:s omställningar 
inom vissa strukturer

I anslutning till genomförandet av Statens tekniska forsknings-
centrals (VTT) omställningar inom vissa strukturer bildas ett bolag
för förvaltningen av ett bolag som ska bildas av VTT:s sakkunnig-
tjänster och VTT:s intressebolag. För bildandet av bolaget föreslås
ett anslag på sammanlagt 15,7 miljoner euro och ett anslag på sam-
manlagt 5 miljoner euro för köp av den affärsverksamhet som om-
fattar forsknings- och laboratoriefunktioner vid Oy Keskuslaborato-
rio — Centrallaboratorium Ab.

Statens medfinansiering 
för deltagande i världs-
utställningen i Shanghai

Staten finansierar byggandet av Finlands paviljong för världsut-
ställningen i Shanghai tillsammans med andra finska företag. Det
föreslås att den statliga medfinansieringen  tidigareläggs så att 4,3
miljoner euro av den statliga finansiering som reserverats för år
2010 genomförs redan 2009 och företagens medfinansiering ökas
på motsvarande sätt år 2010. Dessutom föreslås det att staten deltar
i de ökade byggkostnaderna för Finlands paviljong med ett belopp
som motsvarar den statliga andelen.

Sänkning av anslaget 
för refinansiering inom 
exporten

Efterfrågan på den refinansiering inom exporten som tagits i bruk
i år har av olika orsaker visat sig vara betydligt mindre än beräknat,
och därför föreslås det att det anslag på 1,5 miljarder euro som re-
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serverats för lyftande av refinansieringskrediter inom exporten
2009 minskas med 1 miljard euro. I den första tilläggsbudgeten för
2009 beviljades för kapitalisering av Finlands Exportkredit Ab ett
anslag på 6 miljoner euro för täckande av risker som hänför sig till
refinansieringsverksamheten. För genomförande av refinansie-
ringsverksamheten valdes emellertid en modell där Finlands Ex-
portkredit Ab med beaktande av solvenskraven inte utsätts för såda-
na risker som skulle förutsätta att bolaget kapitaliseras, och därför
föreslås det att den finansiering som i den första tilläggsbudgeten
för 2009 beviljats för kapitalisering dras av från budgeten.

Ombudgetering av anslag 
som hänför sig till 
överenskommelse om 
skuldkonvertering

De service- och varuleveranser som hänför sig till den överens-
kommelse om skuldkonvertering på 30 miljoner dollar som ingicks
mellan Finland och Ryssland den 15 augusti 2006 kräver en längre
leveranstid än beräknat, och därför föreslås det att det anslag på 25
miljoner euro som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2006
och återtogs i förra årets bokslut förnyas.

EnergipolitikFör energipolitiken föreslås det en ökning av bevillningsfullmak-
ten med 10 miljoner euro och en ökning av anslaget med 1 miljon
euro. Avsikten är att tillägget ska användas för projekt som främjar
användningen av förnybar energi och energieffektiviteten. Projek-
ten ska stöda målen i den långsiktiga klimat- och energistrategin.

Förberedelser inför en 
pandemi

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde före-
slås ett tilläggsanslag på sammanlagt ca 0,4 miljoner euro för kost-
naderna för förberedelserna inför A(H1N1)-influensaepidemin vid
Läkemedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd. Det föreslås
ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för kostnaderna för förberedel-
ser inför en pandemi i sjukvårdsdistrikten och kommunerna.

Skydd av saimenvikarenFör Forststyrelsen föreslås ett tilläggsanslag på 60 000 euro för
merutgifter för skyddandet av saimenvikaren.

Tillägg till vissa 
omkostnadsanslag

För utsökningsväsendet föreslås det ett tillägg av engångsnatur på
1,5 miljoner euro på grund av det ökade antalet utsökningsärenden.
Utsökningsavgifterna höjs från och med den 1 november 2009 så att
inkomstökningen för statens del är 4 miljoner euro per år.

För verkställigheten av straff föreslås det en ökning med 0,2 mil-
joner euro som motsvarar förändringen i antalet fångar.

Det föreslås att Skatteförvaltningens omkostnader ökas med ca
1,7 miljoner euro. Avsikten med anslaget är att finansiera genom-
förandet av företags- och organisationsdatasystemet samt analys-
systemet som utvecklas för att bekämpa grå ekonomi.

Det föreslås att Tullverkets omkostnader ökas med 0,5 miljoner
euro för utgifterna för personer som anställts för viss tid för att be-
handla rättelserna av bilbeskattningen.

Till undervisningsministeriets omkostnader överförs 1 miljon
euro för skapande av processer för elektronisk förvaltning och kom-
munikation inom förvaltningsområdet samt för utvecklande av så-
dana procedurer som kan användas vid behandlingen av ansökning-
ar i syfte att öka produktiviteten (SALAMA-utvecklingsprojektet).
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I anknytning till bildandet av arbets- och näringsministeriet och
genomförandet av regionförvaltningsprojektet föreslås det en ök-
ning på 0,9 miljoner euro för samordning av datatekniken inom ar-
bets- och näringscentralerna och arbets- och näringsbyråerna.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inleder
sin verksamhet den 1 november 2009. Det föreslås att centrets verk-
samhet under årets två sista månader finansieras med de anslag som
reserverats för dess föregångare Läkemedelsverket och Utveck-
lingscentralen för läkemedelsbehandling, ca 460 000 euro. Verk-
samhet på två orter, i Helsingfors och Kuopio, medför merkostna-
der, och därför föreslås ett tillägsanslag på 300 000 euro för finan-
siering av dem.

Precisering av vissa 
utgiftsposter

Det föreslås att avgifterna till Europeiska unionen minskas med
45 miljoner euro på grund av justeringar av grunderna för avgifter
och återbetalning av överskottet år 2008.

Det föreslås att den statliga medfinansieringen i EU:s struktur-
fondsprogram minskas med 25 miljoner euro på grund av att betal-
ningarna har varit mindre än vad som tidigare uppskattats.

Det föreslås att avräkningen till Åland minskas med ca 20 miljo-
ner euro på grund av att inkomsterna i budgeten för 2009 har mins-
kat.

Det föreslås att behovskalkylerna höjs i anslagen i fråga om
grundtryggheten enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa med
30 miljoner euro, i fråga om statsandelen för det grundläggande ut-
komstskyddet med 41,2 miljoner euro, i fråga om sjömanspensio-
nerna med 0,8 miljoner euro, i fråga om utgifter som föranleds av
folkpensionslagen med 18 miljoner euro, i fråga om ersättningar för
skada, ådragen i militärtjänst med 5,8 miljoner euro samt i fråga om
utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak med 0,86 miljo-
ner euro. Det ökade behovet av anslag för socialskyddsutgifter hän-
för sig till den försvagade konjunktur- och sysselsättningssituatio-
nen.  Behovet av anslag för ersättningar för skada, ådragen i militär-
tjänst ökas av större driftskostnader än beräknat för
krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar, och kostna-
derna för rättsmedicinska obduktioner ökas av antalet obduktioner
och en ökning av enhetskostnaderna.

I fråga om statsandelen till arbeslöshetskassor föreslås det en
minskning av anslaget med 30 miljoner euro och i fråga om anslaget
för arbetsmarknadsstöd en minskning med 80 miljoner euro, efter-
som det har visat sig att anslagsökningarna i den första tilläggsbud-
geten för 2009 var överdimensionerade. Den ökande arbetslösheten
inverkar på utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa med en viss
eftersläpning, och den inverkar inte heller med full kraft på arbets-
marknadsstödet, eftersom den i första hand grundar sig på permitte-
ringar och uppsägningar av personer som varit i arbete. I enlighet
med de preciserade behovskalkylerna föreslås det en minskning
med 5 miljoner euro av anslaget för statsandelen för alterneringser-
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sättning, med 10 miljoner euro av anslaget för statsandelen för före-
tagarpensioner och med 4 miljoner euro av anslaget för statens er-
sättning för lantbruksföretagarnas avbytarkostnader.

De av riksdagen godkända anslagen för 2009 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget +
I tilläggsb.)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 125 070 000 - 125 070 000
22. Republikens president 13 038 000 120 000 13 158 000
23. Statsrådets kansli 79 167 000 - 79 167 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 178 231 000 2 659 000 1 180 890 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 797 371 000 13 358 000 810 729 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 191 661 000 74 522 000 1 266 183 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 822 233 000 - 2 822 233 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 7 630 540 000 -86 994 000 7 543 546 000
29. Undervisningsministeriets förvaltnings-

område 7 613 173 000 66 886 000 7 680 059 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 849 473 000 29 622 000 2 879 095 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 272 861 000 54 417 000 2 327 278 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 4 094 439 000 -875 709 000 3 218 730 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 15 804 795 000 -21 979 000 15 782 816 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 385 888 000 10 290 000 396 178 000
36. Räntor på statsskulden 2 173 000 000 -257 000 000 1 916 000 000
Sammanlagt 49 030 940 000 -989 808 000 48 041 132 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2009 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget +
I tilläggsb.)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 34 674 799 000 -3 226 700 000 31 448 099 000
12. Inkomster av blandad natur 4 486 491 000 -33 428 000 4 453 063 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 617 500 000 28 000 000 1 645 500 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 234 200 000 - 234 200 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 41 012 990 000 -3 232 128 000 37 780 862 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 017 950 000 2 242 320 000 10 260 270 000
Sammanlagt 49 030 940 000 -989 808 000 48 041 132 000



II tilläggsbudgeten för 2009

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i -3 226 700 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i -2 256 000 000

01. Skatt på inkomst, minskning i .......................................................... -2 231 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster, minskning i ......................................... -80 000 000
03. Skatt på arv och gåva, tillägg i ......................................................... 55 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i -832 000 000

01. Mervärdesskatt, minskning i ............................................................ -832 000 000

08. Acciser i 15 000 000

04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg i...................................................... 15 000 000

10. Övriga skatter i -154 000 000

03. Bilskatt, minskning i......................................................................... -69 000 000
05. Överlåtelseskatt, minskning i ........................................................... -80 000 000
08. Avfallsskatt, minskning i.................................................................. -5 000 000
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19. Övriga inkomster av skattenatur i 300 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg i........................ 300 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i -33 428 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 596 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ... 596 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 7 667 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg i..................................................... 5 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg i ............................................................. 2 667 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 55 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsström-
mar, tillägg i...................................................................................... 55 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 2 500 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 2 500 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i -13 250 000

20. Servicecentralens inkomster i........................................................... —
60. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, 

minskning i ....................................................................................... -250 000
70. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna med-

el, minskning i .................................................................................. -13 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i -73 915 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, minskning i.............. -75 425 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskenäringen, tillägg i........... 1 510 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 19 919 000

12. Inkomster av banhållningen, tillägg i ............................................... 14 287 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i................................................................................ 5 632 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 19 000 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i .................. 19 000 000
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39. Övriga inkomster av blandad natur i 4 000 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................... 4 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 28 000 000

01. Ränteinkomster i -32 000 000

07. Räntor på depositioner, minskning i................................................. -32 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 60 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................. 60 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i 2 242 320 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 2 242 320 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg i ................................... 2 242 320 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-989 808 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN i —

10. Riksdagens kansli i —

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), minskning i... -3 000 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklings-

projekt (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 3 000 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 120 000

02. Republikens presidents kansli i 120 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg i ............ 120 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 659 000

01. Utrikesförvaltningen i 2 229 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 2 229 000

10. Krishantering i —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —

30. Internationellt utvecklingssamarbete i —

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) i ............. —

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 430 000

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag), 
minskning i ....................................................................................... -570 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i..................................... 1 000 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 13 358 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 3 900 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 1 900 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ............................................................. 2 000 000

10. Domstolar och rättshjälp i 7 568 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 28 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 33 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 105 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 1 002 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 500 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg i ....... 5 900 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 1 500 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 1 500 000

30. Åklagarna i 190 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 190 000

40. Verkställighet av straff i 200 000

01. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 200 000

50. Valutgifter i —

20. Valutgifter (förslagsanslag) i ............................................................ —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 74 522 000

01. Förvaltning i 2 843 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ —
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och han-

tering av migrationsströmmar (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 2 843 000
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10. Polisväsendet i 1 950 000

01. Poliväsendets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 1 100 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag), tillägg i .................................................. 850 000

20. Gränsbevakningsväsendet i 4 200 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 4 200 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i —

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... —

40. Invandring i 65 529 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 3 000 000
02. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 7 228 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 55 301 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —

10. Militärt försvar i —

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 4 461 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -7 961 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i......... 3 500 000

30. Militär krishantering i —

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år) i.......................................................................... —

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -86 994 000

01. Förvaltning i 3 000 000

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen (reserva-
tionsanslag 3 år) i.............................................................................. 2 750 000

88. Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som styrs av statens fi-
nansförvaltning (reservationsanslag 2 år) i....................................... 250 000
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10. Beskattningen och tullväsendet i -5 755 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 745 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 500 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -8 000 000

20. Tjänster för statssamfundet i -1 000 000

05. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
minskning i ....................................................................................... -1 000 000

40. Utvecklande av statsförvaltningen i -2 945 000

20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 3 år) i .... —
21. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i -2 945 000

50. Pensioner och ersättningar i 2 000 000

50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 2 000 000

60. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i -250 000

03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (re-
servationsanslag 2 år), minskning i .................................................. -250 000

70. EU och internationella organisationer i -45 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i....... -45 000 000

80. Överföringar till landskapet Åland i -20 044 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... -20 044 000

90. Stöd till kommunerna i 1 000 000

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-
slag), tillägg i .................................................................................... 1 000 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i -18 000 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning i ................................ -18 000 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 66 886 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 1 000 000

01. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 000 000

10. Allmänbildande utbildning i —

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år) i ......................................................................................... —

20. Yrkesutbildning i 2 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 2 000 000

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 3 000 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 3 000 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 46 000 000

01. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 486 000
03. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -486 000
21. Statlig finansiering för tryggande av likviditeten och rörelsekapitalet 

för universitet som verkar som offentligrättsliga inrättningar och 
Tammerfors tekniska universitet som verkar i form av stiftelse (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 46 000 000

60. Vetenskap i 2 122 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 2 122 000

70. Studiestöd i 12 550 000

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg i... 12 550 000

80. Konst och kultur i 214 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år) i ..................................................................................... —

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 214 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 29 622 000

01. Förvaltning i —

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), minskning i.............................................................................. -151 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 151 000

20. Jordbruk i 8 000 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi (reservationsanslag 2 år) i ................................................... —

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 1 000 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens väl-
befinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 
2 år) i................................................................................................. —

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i............................. —
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -1 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 8 000 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 2 150 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 50 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 1 500 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i .................................... 600 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 3 612 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 50 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 52 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-
näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................................... 3 510 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-
tionsanslag 3 år) i.............................................................................. —

50. Vattenhushållning i 3 860 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ......................................................................... 3 860 000
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60. Skogsbruk i 12 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 12 000 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) i .......... —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 54 417 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 8 600 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 8 600 000

10. Trafiknätet i 45 647 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 1 920 000
22. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 14 032 000
23. Farledshållning (reservationsanslag 2 år) i....................................... —
41. Statsbidrag för byggande av och underhåll av vissa flygplatser (re-

servationsanslag 3 år), tillägg i ......................................................... 400 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 6 431 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................. 22 864 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i 20 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 20 000

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) i.................. —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation i 150 000

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 150 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................. —
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i -875 709 000

01. Förvaltning i 321 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 321 000

20. Innovationspolitik i 25 390 000

02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 10 000 000

20. Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg i.......... 1 500 000
40. Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i.................................................................. -1 500 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 

främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 176 000
42. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i........................................................... -176 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag), tillägg i .................................................................................... 4 690 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) i . —
87. Bolagisering av sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska forsk-

ningscentral (reservationsanslag 2 år) i ............................................ 10 000 000
88. Bolagisering av förvaltningen av Statens tekniska forskningscentrals 

intresseföretag (reservationsanslag 2 år) i ........................................ 700 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i -879 100 000

01. Arbets- och näringscentralernas och arbets- och näringsbyråernas 
omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............................... 900 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 4 000 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag) i .................................................................................... —

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -1 000 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 19 000 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(fast anslag), tillägg i ........................................................................ 29 000 000
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 

3 år) i................................................................................................. 25 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

te (förslagsanslag) i........................................................................... —
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i.................................................................. -1 000 000 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp för kapitalisering av Finlands Export-

kredit Ab (fast anslag), minskning i ................................................. -6 000 000
89. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...... 50 000 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i -23 320 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 1 680 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) i................... —
65. Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under pro-

gramperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i ............... -25 000 000

60. Energipolitik i 1 000 000

40. Energistöd (förslagsanslag), tillägg i ................................................ 1 000 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) i ..... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i -21 979 000

01. Förvaltning i 4 639 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 285 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 3 år) i . —
05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 3 år) i .......... —
27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätt-

hållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) i ........... 4 354 000

02. Tillsyn i 1 332 000

04. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 172 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år) i................................................... 300 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 860 000

03. Forskning och utveckling i 250 000

03. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 
(reservationsanslag 2 år) i................................................................. —

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 250 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i -85 000 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i..... -30 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 30 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i.......................... -80 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning i . -5 000 000
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40. Pensioner i 8 800 000

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 800 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), minskning i.............................................. -10 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 18 000 000

50. Stöd till veteranerna i 5 800 000

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 5 800 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 46 200 000

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvår-
den för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och pa-
tientöverföringar (förslagsanslag) i .................................................. —

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-
läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 41 200 000

39. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten och kommunerna för kostna-
der för förberedelser inför en pandemi (reservationsanslag 3 år) i .. 5 000 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare i -4 000 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksfö-
retagare (förslagsanslag), minskning i.............................................. -4 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 290 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 230 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 230 000

10. Miljö- och naturvård i 10 060 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 1 060 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) i............................... 5 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...................... 2 500 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) i .......................... 1 500 000

20. Samhällen, byggande och boende i —

60. Överföring till statens bostadsfond i................................................. —
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -257 000 000

01. Ränta på statsskulden i -265 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning i ........................ -265 000 000

09. Övriga utgifter för statsskulden i 8 000 000

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 8 000 000

Anslagens totalbelopp:

-989 808 000



30

I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst
Under momentet avdras 2 231 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomstskatteminskning-

en beror på att såväl skatten på förvärvs- och
kapitalinkomster som samfundsskatten mins-
kar. Intäktskalkylen över skatt på förvärvs- och
kapitalinkomster minskar med 789 000 000
euro. Intäkterna beräknas minska på grund av
att den beräknade lönesumman minskat jäm-
fört med antagandena i tilläggsbudgetproposi-
tionen i början av februari, att kapitalinkomst-
beräkningen för 2009 minskat på grund av det
försämrade ekonomiska läget samt på grund av
förhandsuppgifterna om 2008 års beskattning i
slutet av sommaren.  I beräkningen har dessut-
om beaktats uppgifterna om influtna belopp i
början av året. Lönesumman beräknas sjunka
med 2,8 procent år 2009 (i februari uppskatta-
des lönesummans förändring vara +1,3 pro-
cent). Kapitalinkomstberäkningen för år 2009
har sänkts från -14 procent till -25 procent.  På

basis av förhandsuppgifterna om 2008 års be-
skattning har prognosen om 2008 års kapitalin-
komster försämrats så att kapitalinkomsterna
uppskattas sjunka med 14,5 procent, då de i
början av februari antogs sjunka med knappt 8
procent. Detta sänker även 2009 års kapitalin-
komstberäkning.

Intäktskalkylen över samfundsskatten mins-
kar med 1 442 000 000 euro på grund av före-
tagens försämrade resultatutveckling, som in-
leddes i slutet av 2008. Intäkterna av sam-
fundsskatten började sjunka redan år 2008 och
det belopp som inflyter av statens samfunds-
skatt beräknas minska ytterligare år 2009 till
mindre än hälften jämfört med året innan. Sta-
tens samfundsskatteintäkter minskar delvis på
grund av den tillfälliga sänkningen av statens
utdelning av samfundsskatten med 10,8 pro-
centenheter skatteåren 2009—2011. De sam-
fundsskatter som inflyter inom budgetekono-
min består av skatter från flera budgetår som
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redovisas till staten, men den största betydel-
sen har de förskott som inflyter samma år och
de prestationer som inflyter från föregående år.
År 2009 har till samfunden återbetalats excep-
tionellt mycket förskott från skatteåret 2008
innan beskattningen färdigställts, och det be-
lopp som inflöt i kompletteringar av förskott

som betalats på eget initiativ blev mindre än
under tidigare år.

I tabellen nedan finns en prognos över skat-
teårets slutliga skattebelopp, de influtna belop-
pen under olika skatteår samt statens andel av
samfundsskatteintäkten.

2009 II tilläggsb. -2 231 000 000
2009 I tilläggsb. -1 620 000 000
2009 budget 13 332 000 000
2008 bokslut 13 997 987 748
2007 bokslut 14 360 508 445

02. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet avdras 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen över käll-

skatten på ränteinkomster sänks på grund av att
räntenivån sjunkit och på grund av uppgifterna
om influtna belopp i början av året.

2009 II tilläggsb. -80 000 000
2009 budget 600 000 000
2008 bokslut 431 932 172
2007 bokslut 253 586 420

03. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 55 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen över skatt

på arv och gåva höjs på grund av uppgifterna
om influtna belopp.

2009 II tilläggsb. 55 000 000
2009 budget 365 000 000
2008 bokslut 651 415 665
2007 bokslut 458 797 023

Prognos över samfundskatteintäkten och statens andel av den, mrd euro

År 2007
2008

(uppskattning)
2009

(uppskattning)

Skatteårets slutliga skatt 7,2 5,4 3,8
   förändring % 20 -25 -29

Influtna belopp per kalenderår för olika skatteår 
(enligt statens bokföring)
   skatteår=året efter repektive kalenderår 0,4 0,5 0,3
   skatteår=kalenderåret 5,8 5,1 3,2
   skatteår= året före respektive kalenderår 0,7 0,9 -0,3
Sammanlagt 7,0 6,5 3,3

Statens andel av samfundsskatteintäkten 5,3 4,9 2,1

Statens andel av samfundsskatteintäkten, % 76,22 76,22 65,42
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04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet avdras 832 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen över mer-

värdesskatten sänks med 832 000 000 euro på
grund av uppgifterna om 2009 års utfall och de
försämrade ekonomiska utsikterna. Dessutom
har mervärdesskatteintäkterna sjunkit på grund
av den ändring av bilskatten som trädde i kraft
i början av april 2009, i samband med vilken
man slutade ta ut en skatt motsvarande mervär-
desskatten på bilskatt.  Även den sänkning av

mervärdesskatten på livsmedel som träder i
kraft i början av oktober påverkar mervärdes-
skatteintäkterna nedåt i slutet av 2009.

2009 II tilläggsb. -832 000 000
2009 I tilläggsb. -603 000 000
2009 budget 14 583 000 000
2008 bokslut 14 048 901 687
2007 bokslut 13 521 403 571

08. Acciser

04. Skatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Skatten på alkoholdrycker

stiger med 10 procent den 1 oktober 2009. Höj-
ningen ökar intäkterna av skatten på alkohol-
drycker med uppskattningsvis 70 miljoner
euro per år. Det belopp som inflyter i skatt på

alkoholdrycker år 2009 uppskattas till följd av
höjningen öka med 15 miljoner euro. 

2009 II tilläggsb. 15 000 000
2009 budget 1 188 000 000
2008 bokslut 1 091 509 167
2007 bokslut 1 014 796 848

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet avdras 69 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Med anledning av uppgif-

terna om den skatt som flutit in beräknas den
bilskatt som flyter in stanna vid 756 000 000
euro. På bedömningen inverkar även den mins-
kade efterfrågan på nya och använda personbi-
lar och delvis den sänkning av bilskatteprocen-
ten som beror på att de genomsnittliga koldiox-
idutsläppen minskat i överensstämmelse med
målsättningen för nya personbilar. Bedöm-
ningen grundar sig på en efterfrågan på 82 000
nya personbilar år 2009. Vid bedömningen har
beaktats att den mervärdesskatt som tas ut på

bilskatteandelen överfördes till en del av bil-
skatten från den 1 april 2009.

2009 II tilläggsb. -69 000 000
2009 I tilläggsb. -250 000 000
2009 budget 1 075 000 000
2008 bokslut 1 016 005 178
2007 bokslut 1 216 986 871

05. Överlåtelseskatt
Under momentet avdras 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Med anledning av uppgif-

terna om den skatt som flutit in beräknas det
belopp som flyter in under momentet stanna
vid 400 000 000 euro.
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2009 II tilläggsb. -80 000 000
2009 I tilläggsb. -100 000 000
2009 budget 580 000 000
2008 bokslut 502 957 002
2007 bokslut 699 649 752

08. Avfallsskatt
Under momentet avdras 5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av uppgif-
terna om den skatt som flutit in beräknas det
belopp som flyter in under momentet stanna
vid 52 000 000 euro.

2009 II tilläggsb. -5 000 000
2009 budget 57 000 000
2008 bokslut 52 211 452
2007 bokslut 56 172 342

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområ-
det

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Riksdagen har godkänt ett
förslag till lag om auktion av vissa radiofrek-
venser, där det föreslås att det ordnas en auk-
tion om beviljande av koncession inom frek-
vensområdena 2 500—2 690 megahertz, i syf-
te att skaffa erfarenheter om tilldelande av
radiofrekvenser genom auktion och bedöma
förfarandets för- och nackdelar. Avsikten är att
auktionen ska hållas i november 2009. Av fö-
retag som deltar i auktionen tas det ut en delta-

garavgift på 50 000 euro. Det uppskattas att
sex företag kommer att delta i auktionen, vilket
beräknas ge upphov till inkomster på samman-
lagt 300 000 euro. De utgifter för anskaffning-
en av ett auktionssystem och sakkunnigtjänster
på 150 000 euro som anordnandet av auktio-
nen orsakar har beaktats vid dimensioneringen
av moment 31.40.01.

2009 II tilläggsb. 300 000
2009 budget 4 727 000
2008 bokslut 4 416 147
2007 bokslut 3 978 639
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på  596 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de
ersättningar som FN betalar till Finland för de
trupper som deltar i krishanteringsoperationen
i Tchad och Centralafrikanska republiken.

2009 II tilläggsb. 596 000
2009 I tilläggsb. 1 922 000
2009 budget 1 500 000
2008 bokslut 3 463 275
2007 bokslut 4 211 183

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 5 000 000 euro.

2009 II tilläggsb. 5 000 000
2009 budget 30 400 000
2008 bokslut 35 113 800
2007 bokslut 33 611 884

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 2 667 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
2 000 000 euro av en ökning av antalet ärenden
vid utsökningsväsendet med uppskattningsvis
500 000 ärenden jämfört med uppskattningen
på 2,4 miljoner ärenden i den ordinarie budge-
ten, och 667 000 euro av en höjning av utsök-
ningsavgifterna från och med den 1 november
2009 så att inkomstökningen för statens del är
4 000 000 euro per år.  

2009 II tilläggsb. 2 667 000
2009 budget 47 000 000
2008 bokslut 50 161 179
2007 bokslut 50 531 509
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26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 55 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av in-
komstposten har som tillägg beaktats återvän-
dandefondens återkopplingsandel år 2008.

2009 II tilläggsb. 55 000
2009 budget 9 515 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 2 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds hu-
vudsakligen av de ökade inkomsterna för Fin-
lands krishanteringstrupper i Kosovo och i
Tchad och Centralafrikanska republiken och

återbäringar som hänför sig till FMS-betal-
ningsarrangemangen.

2009 II tilläggsb. 2 500 000
2009 budget 2 420 000
2008 bokslut 28 024 155
2007 bokslut 13 652 774

28. Finansministeriets förvaltningsområde

20. Servicecentralens inkomster
Inkomstposten under momentet ombildas till

nettoinkomst.
F ö r k l a r i n g :  Utgifterna för servicecen-

tralens verksamhet täcks med intäkterna från
försäljningen av tjänster, som har prissatts till
självkostnadspris. I den ordinarie budgeten för
innevarande år har inkomsterna av och utgif-
terna för servicecentralens verksamhet budge-
terats under moment 28.20.05, med undantag
för ett belopp på 100 000 euro som budgeterats
under detta moment och som utgör den andel
av beredskapen att finansiera servicecentralens
kommande års investeringar som ska intäkts-
föras för år 2009 och som motsvarar avskriv-
ningarna av investeringar.

Med anledning av det ovan anförda ändras
inte inkomstposten under momentet. 

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 100 000
2008 bokslut 100 000
2007 bokslut —

60. Inkomster från Europeiska unionen för
ersättning av resekostnader

Under momentet avdras 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-

posten beror på att det uppskattade beloppet av
de ersättningar för resekostnader för deltagan-
de i rådets och dess arbetsgruppers möten som
betalas till Finland år 2009 har minskat jämfört
med det uppskattade beloppet i budgeten för
innevarande år. En motsvarande minskning har
beaktats som avdrag från anslaget under mo-
ment 28.60.20.
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2009 II tilläggsb. -250 000
2009 budget 2 800 000
2008 bokslut 2 613 293
2007 bokslut 3 144 761

70. Uppbördsprovision för Europeiska unio-
nens traditionella egna medel

Under momentet avdras 13 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
att det uppskattade beloppet av traditionella
egna medel har justerats i EU:s tilläggsbudget
6 för år 2009.

2009 II tilläggsb. -13 000 000
2009 budget 57 000 000
2008 bokslut 51 570 391
2007 bokslut 49 601 828

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveck-
ling

Under momentet avdras 75 425 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Under programperioden

2007—2013 minskar inkomsterna eftersom
företagsstöden och utvecklingsprojekten har

fördröjts jämfört med vad som uppskattades i
den ordinarie budgeten. Betalningen för både
miljöstödet och kompensationsbidraget och
också de motsvarande inkomsterna från EU
fördröjs till följd av förändringar i övervak-
nings- och betalningsystemen.

2009 II tilläggsb. -75 425 000
2009 budget 258 625 000
2008 bokslut 259 667 509
2007 bokslut 356 207 865

03. Inkomster från EU för utveckling av fis-
kenäringen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
på 1 510 000 euro.

Uppskattning av de inkomster som inflyter inom ramen för olika program (mn euro)
Budget, 

intäktsförs

II tilläggsb.,

intäktsförs

Sammanlagt, 

intäktsförs

Program
i budge-

ten

till 
Gårds-
brukets 
utveck-
lings-
fond

sam-
manlagt

i budge-
ten

till 
Gårds-
brukets 
utveck-
lings-
fond

sam-
manlagt

i budge-
ten

till 
Gårds-
brukets 
utveck-
lings-
fond

sam-
manlagt

Programperioden 
2007—2013
Företagsstöd och 
utvecklingsprojekt 38,000 8,700 46,700 -15,200 -5,500 -20,700 22,800 3,200 26,000
Miljöstöd, stöd för 
animalieproduktions-
djurens välbefinnande 
samt icke-produktiva
investeringar 97,577 - 97,577 -25,477 - -25,477 72,100 - 72,100
Kompensationsbidrag 118,348 - 118,348 -34,748 - -34,748 83,600 - 83,600
Avträdelsestöd och stöd 
för beskogning av åker 4,700 - 4,700 - - - 4,700 - 4,700
Sammanlagt EJFLU 258,625 8,700 267,325 -75,425 -5,500 -80,925 183,200 3,200 186,400
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
tidigareläggning av investeringsprogrammet
för fiskerinäringen. Motsvarande utgiftsök-
ning har antecknats under moment 30.40.62.

2009 II tilläggsb. 1 510 000
2009 budget 5 600 000
2008 bokslut 1 415 671
2007 bokslut 13 527 227

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

12. Inkomster av banhållningen
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

på 14 287 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av det

TEN-stöd som EU beviljar projekten Seinäjo-
ki—Uleåborg, Lahtis—Vainikkala, Ilmala
bangård och Ringbanan. Av anslagsökningen
har 14 032 000 euro antecknats under moment
31.10.22.

2009 II tilläggsb. 14 287 000
2009 budget 6 000 000
2008 bokslut 14 936 940
2007 bokslut 4 093 213

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
på 5 632 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
20 000 euro av ministeriets andel av den av EU
beviljade andra betalningsposten för projekt
för utredning och genomförande av VIKING
MIP 2006. Motsvarande anslagsökning har an-
tecknats under moment 31.30.63.

Med hänvisning till motiveringen i förkla-
ringsdelen under moment 31.10.78 motsvarar
3 692 000 euro av tillägget Helsingfors stads
andel av finansieringen av de utgifter som för-
anleds av byggandet av trafikleder till Nordsjö
hamn. Av tillägget föranleds 1 920 000 euro av
det TEN-stöd som EU beviljar projektet för
byggande av trafikleder till Nordsjö hamn.
Motsvarande anslagsökning har antecknats un-
der moment 31.10.21.

2009 II tilläggsb. 5 632 000
2009 budget 7 501 000
2008 bokslut 37 747 742
2007 bokslut 55 576 434

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt löne-
garanti

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på 19 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-
leds av att användningen av anslaget för löne-
garanti är större än beräknat. De utgifter som

motsvarar inkomstökningen har antecknats un-
der moment 32.30.50.

2009 II tilläggsb. 19 000 000
2009 budget 21 327 000
2008 bokslut 16 495 414
2007 bokslut 17 524 915
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39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  På grund av uppgifterna

om influtna belopp beräknas det flyta in sam-
manlagt 93 000 000 euro under momentet.

2009 II tilläggsb. 4 000 000
2009 budget 89 000 000
2008 bokslut 94 374 091
2007 bokslut 99 574 974
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AK-

TIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner
Under momentet avdras 32 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen över räntein-

komster sänks på grund av att depositionsrän-
torna sjunkit mer än beräknat. Kassan beräknas
uppgå till 6 miljarder euro i genomsnitt och av-
kastningen på depositionerna år 2009 till 0,3

procent, varvid intäktskalkylen är 73 000 000
euro.

2009 II tilläggsb. -32 000 000
2009 I tilläggsb. -73 000 000
2009 budget 178 000 000
2008 bokslut 258 444 409
2007 bokslut 205 525 604

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på 60 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Bankfullmäktige har be-

slutat att med iakttagande av bankens ekono-
miska läge kan till staten, på motsvarande sätt
som år 2008, utdelas en större andel i vinsten
för fjolåret än den sedvanliga 50 procenten.

Den andel som nu ska intäktsföras utgör ca
62 % i hela vinsten.

2009 II tilläggsb. 60 000 000
2009 budget 190 000 000
2008 bokslut 250 000 000
2007 bokslut 186 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

2 242 320 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsbudgeten visar

enligt propositionen ett underskott. För netto-
upplåning till nominellt värde antecknas ett
tillägg på 2 242 320 000 euro, varvid beloppet
av nettoupplåningen till nominellt värde är
10 488 638 000 euro år 2009. Inberäknat pos-
terna för skuldhantering uppgår beloppet av
nettoinkomsterna till 10 260 270 000 euro år
2009. 2009 II tilläggsb. 2 242 320 000

2009 I tilläggsb. 5 606 836 000
2009 budget 2 411 114 000

Inkomster och utgifter €

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 10 488 638 000
Utgifter
Överföring från statsverket till 
statens kärnavfallshanteringsfond -180 368 000
Emissionsförluster (netto) -25 000 000
Kapitalförluster (netto) -23 000 000
Nettoinkomster 10 260 270 000
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

10. Riksdagens kansli

01. Omkostnader för riksdagens kansli (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 21.10.70.

2009 II tilläggsb. -3 000 000
2009 budget 58 641 000
2008 bokslut 50 983 881
2007 bokslut 55 793 917

70. Dataadministrationens anskaffningar av
utrustning och utvecklingsprojekt (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.
Anslaget får användas till anskaffningar av

maskiner och utrustning för dataadministratio-

nen samt till betalning av projekt för utveck-
lande av nya tillämpningar eller tillämpningar
som ersätter nuvarande tillämpningar och som
hänför sig till användningen av maskinerna
och utrustningen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av anslag föran-
leds av att utgifterna för anskaffningar av ma-
skiner och utrustning för dataadministrationen
samt för projekt för utvecklande av nya till-
lämpningar eller tillämpningar som ersätter
nuvarande tillämpningar och som hänför sig
till användningen av maskinerna och utrust-
ningen betalas från detta moment från och med
den 1 januari 2009.

Anslaget är en överföring från moment
21.10.01.

2009 II tilläggsb. 3 000 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

02. Utgifter för pensionerade presidenter
(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
120 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att fastighets- och säkerhetsutgif-
terna samt övriga utgifter har ökat.

2009 II tilläggsb. 120 000
2009 budget 200 000
2008 bokslut 163 623
2007 bokslut 88 566
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

10. Ägarstyrningen

Staten får avstå från sin ställning som enda ägare och från sin majoritet i ett bolag i enlighet
med 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) i följande bolag: Destia
Ab (statens ägarandel och nuvarande gräns 100 %), Labtium Oy (statens ägarandel och nuvaran-
de gräns 100 %) och Raskone Ab (statens ägarandel 85 %, nuvarande gräns 50,1 %).

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsfullmakter för avstående från innehav av Destia Ab och Raskone Ab
söks för att förbättra bolagens tillväxtmöjligheter. Den relativt ringa andelen eget kapital sätter
gränser för bolagens tillväxt, och man anser att det är bättre att förvärva nytt kapital från privata
investerare än genom ytterligare kapitalinvesteringar av staten. 

Behovet av tilläggsfullmakter anknyter till främjandet av bolagens tillväxt, och användningen
av fullmakterna förväntas inte ge upphov till försäljningsinkomster. Företagsköp som görs med
hjälp av det tilläggskapital som flyter in av de nya ägarna eller betalning av företagsköp med bo-
lagens egna aktier ökar värdet på statens innehav, även om ägarandelen samtidigt minskar. Det
behövs nya företag på den inhemska kapitalmarknaden och det anses vara möjligt att bolagen
växer så att de kan listas på börsen, men detta förutsätter en betydande strukturell tillväxt, som
inte kan finansieras med hjälp av bolagens lönsamhet och upplåningsmöjligheter.   Staten kan då
säkerställa att bolagen förblir inhemska och att de har ett stabilt ägarunderlag genom ett så kallat
ankarinnehav, med ett betydande minoritetsinnehav i bolagen.

I fråga om Labtium Oy söks fullmakten för att vid behov trygga kontinuiteten i bolagets verk-
samhet genom företagsarrangemang eller till och med genom att hela bolaget säljs. Bolaget är för
närvarande alltför litet för att det ska kunna fungera tillräckligt kostnadseffektivt och konkurrens-
kraftigt i den allt hårdare internationella konkurrensen.
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 229 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 405 000 euro av pensionsför-
säkringspremier för utrikesrepresentationens
utsända personals försäkringslöner och
824 000 euro för inrättande av en ambassad i

Astana i Kazakstan den 1 september 2009, var-
av 582 000 euro är en utgift av engångsnatur. 

2009 II tilläggsb. 2 229 000
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 202 058 000
2008 bokslut 196 271 000
2007 bokslut 188 601 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands kris-
hanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras
enligt följande:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

II tilläggsb.,
förändring +/-

Ändrad
dispositionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 
för EU:s stridsgrupper 225 000 - 225 000

03. Utgifter för krishanteringsoperationen 
i Liberia (UNMIL-operationen) 212 000 -1 000 211 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 23 896 000 -211 000 23 685 000

05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - 4 100 000
06. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 4 219 000 -2 350 000 1 869 000
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F ö r k l a r i n g :  Från punkterna 03, 04 och
07 i dispositionsplanen avdras sammanlagt
213 000 euro på grund av sänkningen av ar-
betsgivarens folkpensionsavgift från den 1
april 2009. Från punkt 06 i dispositionsplanen
avdras 2 350 000 euro på grund av att operatio-
nen körs ned och sänkningen av arbetsgivarens
folkpensionsavgift.

Till punkt 08 i dispositionsplanen fogas
3 602 000 euro för lönekostnaderna för de ca
100 personer som sänds för att övervaka valen
i Afghanistan.

Till dispositionsplanen fogas en ny punkt 10
för utgifter för ATALANTA-operationen, till
vilken anvisas 279 000 euro för att användas
till utgifter för EU:s krishanteringsinsats
EUNAVFOR ATALANTA. Operationen in-
leddes redan år 2008, men den har hittills inte
haft någon egen punkt i dispositionsplanen.

Namnet på dispositionsplanens punkt 13, Ut-
gifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad

och Centralafrikanska republiken, ändras till
Utgifter för krishanteringsoperationen i Tchad
och Centralafrikanska republiken, och ansla-
gen under punkten höjs med 5 561 000 euro.
Namnändringen och behovet av tilläggsanslag
orsakas av att operationen i Tchad fortsätts då
EU:s insats i Tchad blev en FN-insats den 15
mars 2009.

Anslagsbehoven under punkterna 08, 10 och
13 i dispositionsplanen täcks med anslag från
punkt 09 i dispositionsplanen, som minskas
med 6 879 000 euro.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 58 919 000
2008 bokslut 46 618 493
2007 bokslut 55 713 816

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras
enligt följande:

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 
Sudan (UNMIS-operationen) 213 000 -1 000 212 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 11 436 000 +3 602 000 15 038 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya kris-
hanteringsoperationer samt för andra 
utgifter för krishantering 13 339 000 -6 879 000 6 460 000

10. Utgifter för ATALANTA-operationen - +279 000 279 000
13. Utgifter för krishanteringsoperationen 

i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 1 279 000 +5 561 000 6 840 000

Sammanlagt 58 919 000 - 58 919 000
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F ö r k l a r i n g :  Av den ofördelade ande-
len i budgeten under punkt 1 i dispositionspla-
nen överförs 2 000 000 euro till punkt 4 i dis-
positionsplanen för stöd till FN-organisatio-
nernas team för konfliktförebyggande och
500 000 euro till punkt 6 i dispositionsplanen
för deltagande i Europeiska unionens forsk-
ningsnätverket Agricultural Research for De-
velopment.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 1 922 000
2009 budget 730 987 000
2008 bokslut 667 850 000
2007 bokslut 582 468 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

01. Avlöningar till medlemmarna i Europa-
parlamentet (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
570 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det minskade anslagsbe-
hovet beror på att löneutgifterna för ledamöter-
na av Europaparlamentet överförs från med-

lemsstaternas budgetar till Europeiska unio-
nens budget.

2009 II tilläggsb. -570 000
2009 budget 1 154 000
2008 bokslut 1 064 260
2007 bokslut 1 015 128

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

I tilläggsb.,
förändring +/-

II tilläggsb.,
förändring +/-

Ändrad
dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 200 000 000 - -2 500 000 197 500 000
2. Utvecklingssamarbete med 

enskilda länder och regioner 260 000 000 +1 922 000 - 261 922 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 54 000 000 - - 54 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 41 350 000 - +2 000 000 43 350 000
5. Humanitärt bistånd 67 000 000 - - 67 000 000
6. Planering av utvecklingssam-

arbetet, stödfunktioner och 
utvecklingspolitisk information 8 937 000 - +500 000 9 437 000

7. Evaluering av utvecklingssam-
arbetet och intern revision 2 000 000 - - 2 000 000

8. Understöd till medborgar-
organisationernas utvecklingssam-
arbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssam-
arbetet 83 700 000 - - 83 700 000

9. Räntestöd 14 000 000 - - 14 000 000
Sammanlagt 730 987 000 1 922 000 - 732 909 000
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95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Anslagsbehovet föranleds

av förändringar i eurons externa värde i förhål-
lande till de kontokurser som utrikesministe-
riet fastställt.

2009 II tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 17 000
2008 bokslut —
2007 bokslut 331 423
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

1 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Utgifterna under det inne-

varande årets sex första månader var 20 pro-
cent högre än under motsvarande period i fjol.
Om utgifterna utvecklas på samma sätt under
det andra halvåret 2009 överskrids anslaget un-
der momentet med 1 900 000 euro.

2009 II tilläggsb. 1 900 000
2009 budget 7 400 000
2008 bokslut 7 790 287
2007 bokslut 7 585 376

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

2009 II tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 43 000 000
2008 bokslut 45 271 483
2007 bokslut 42 846 962

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
28 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar enligt lagen om
anställningsvillkoren för presidenterna och le-
damöterna i högsta domstolen och högsta för-
valtningsdomstolen (196/1991).

2009 II tilläggsb. 28 000
2009 budget 8 033 000
2008 bokslut 7 453 000
2007 bokslut 7 049 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
33 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar enligt lagen om
anställningsvillkoren för presidenterna och le-
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damöterna i högsta domstolen och högsta för-
valtningsdomstolen (196/1991).

2009 II tilläggsb. 33 000
2009 budget 9 617 000
2008 bokslut 9 255 000
2007 bokslut 8 561 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
105 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är av engångsnatur och föranleds av exceptio-
nellt inhämtande av bevisning i utlandet. 

2009 II tilläggsb. 105 000
2009 budget 235 307 000
2008 bokslut 226 276 000
2007 bokslut 205 921 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsument-
tvistenämndens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 002 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 549 000 euro av höjningar enligt
det nya lönesystemet, 150 000 euro av att de
inkomster som influtit sjunkit jämfört med
uppskattningen, 103 000 euro av att rätts-
hjälpsbyråernas hyres- och möbelutgifter ökat
till följd av överföringen av intressebevak-
ningstjänsterna och 200 000 euro av en överfö-
ring från moment 28.40.21 för merutgifter för
projektet för elektronisk kommunikation inom
rättshjälpen.

2009 II tilläggsb. 1 002 000
2009 budget 25 456 000
2008 bokslut 25 804 000
2007 bokslut 22 893 000

05. Omkostnader för allmänna intressebe-
vakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 250 000 euro av ökade utgifter
för verksamhetslokaler och 250 000 euro av
möbelutgifter av engångsnatur. Den allmänna
intressebevakningens uppgifter övergick den 1
januari 2009 från kommunerna till statens 42
rättshjälpsbyråer. I samband med överföringen
minskade antalet verksamhetsställen för in-
tressebevakning betydligt jämfört med den ti-
digare situationen i kommunerna. Intressebe-
vakningen har under en övergångstid rätt att
verka i de lokaler som kommunernas intresse-
bevakning använt. Intressebevakningsenheter-
nas verksamhet i flera till sitt personalantal
små och till sin utrustning bristfälliga lokaler
är dock i praktiken ineffektivt. I vissa områden
har kommunerna inte heller kunnat erbjuda
tillräckliga lokaler för nya arbetstagare. Av
dessa orsaker har det varit ändamålsenligt att
skaffa nya lokaler för dessa enheter.

2009 II tilläggsb. 500 000
2009 budget 15 667 000
2008 bokslut 1 000 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgifterna för rättshjälp, för-
svar och biträdande av målsägande har ökat.

2009 II tilläggsb. 5 900 000
2009 budget 36 000 000
2008 bokslut 37 447 065
2007 bokslut 35 606 762
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevak-
ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att vid Riksfogdeämbetet kan in-
rättas en tjänst som riksfogde från och med den
1 januari 2010. Tjänstens lönenivå bestäms en-
ligt avlöningsförfarandet för statens högsta
tjänstemannaledning.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är av engångsnatur och föranleds av en ökning
av antalet ärenden vid utsökningsväsendet med
uppskattningsvis 500 000 ärenden jämfört med

uppskattningen på 2,4 miljoner ärenden i den
ordinarie budgeten. Utsökningsavgifterna höjs
från och med den 1 november 2009 så att in-
komstökningen för statens del är 4 000 000
euro per år. De lägsta tabellavgifterna höjs inte
eftersom de i regel påförs de gäldenärer som
har de minsta tillgångarna.

2009 II tilläggsb. 1 500 000 
2009 budget 92 578 000
2008 bokslut 90 710 000
2007 bokslut 85 792 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
190 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är av engångsnatur och föranleds av exceptio-
nellt inhämtande av bevisning i utlandet.

2009 II tilläggsb. 190 000
2009 budget 39 703 000
2008 bokslut 39 041 000
2007 bokslut 34 211 000

40. Verkställighet av straff

01. Omkostnader för verkställighet av straff
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet fångar inte har sjunkit
så som beräknat. Det beräknas finnas i medel-
tal 3 550 fångar, dvs. 100 fler än vad som be-
räknades i den ordinarie budgeten. Å andra si-

dan var det faktiska antalet fångar 3 526 år
2008, dvs. 74 färre än vad som beräknades i
budgeten. 

2009 II tilläggsb. 200 000
2009 budget 213 440 000
2008 bokslut 217 317 000
2007 bokslut 202 700 000
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50. Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till betalning av
ersättning för särskilda utgifter som föranleds
av nyval vid kommunalvalet 2008 i Grankulla,
Högfors och Vichtis.

F ö r k l a r i n g :  Högsta förvaltningsdom-
stolen har genom sitt beslut av den 9 april 2009
i anknytning till försöket med elektronisk röst-
ning i Grankulla, Högfors och Vichtis vid
kommunalvalet 2008 ogiltigförklarat valet och
bestämt att det ska förrättas nyval i dessa kom-
muner. Eftersom det i högsta förvaltnings-

domstolens beslut anses att bristerna i anvis-
ningarna och funktionsfelet i datasystemet or-
sakats av statliga myndigheters verksamhet,
ersätter staten de ytterligare rimliga kostnader
som orsakas kommunerna och övriga parter. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 16 312 000
2008 bokslut 6 496 501
2007 bokslut 15 569 719
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget för utgifter för civil krishantering
även får användas till betalning av utgifter som
gäller självfinansieringsandelen i projekt som
ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Tjänsten som polisöverdirektör som avdel-
ningschef vid polisavdelningen ändras den 1
januari 2010 till en tjänst som överdirektör
som avdelningschef.

F ö r k l a r i n g :  Användningen av anslaget
för utgifter för civil krishantering till delfinan-
siering av projekt som ska genomföras med
stöd ur EU:s fonder möjliggör en flexiblare
och effektivare användning av den finansiering
som står till förfogande.

Polisstyrelsen, som är centralförvaltnings-
myndighet under inrikesministeriet, inleder sin
verksamhet den 1 januari 2010. Polisstyrelsen
kommer att vara polisens högsta ledning och
den ska ledas av en polisöverdirektör. Tjänsten
som polisöverdirektör vid inrikesministeriets
polisavdelning ändras på grund av detta till en
tjänst som överdirektör som avdelningschef.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 24 128 000
2008 bokslut 28 599 000
2007 bokslut 21 582 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogram-
met för solidaritet och hantering av migra-
tionsströmmar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 843 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av löneutgif-
ter för personal i en omfattning som motsvarar
högst 12 årsverken. 

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget även betalas de mervärdesskat-
teandelar som ingår i projekten. Dessutom får
anslaget användas till betalning av överfö-
ringsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget för-
anleds av den år 2008 i statsbudgeten intäkts-
förda och oanvända andelen, som således om-
budgeteras. De oanvända andelar som ombud-
geteras enligt fond är följande: Flyktingfonden
334 030 euro, fonden för de yttre gränserna
2 185 166 euro och integrationsfonden
323 083 euro. 

Ökningen av dimensioneringen av årsverke-
na under momentet orsakas av att antalet pro-
jektanställda vid fondprojekten ökat. 

Kompletteringarna av momentets motive-
ring beror på att mervärdesskatteandelen för
EU:s stödandelar till projekten inte kan förut-
ses och att EU:s stödandelar som betalas till
aktörer utanför budgetekonomin är överföring-
ar av medel av överföringsutgiftstyp. 



26.10 53

2009 II tilläggsb. 2 843 000
2009 budget 9 515 000
2008 bokslut -2 797 570

10. Polisväsendet

01. Poliväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av sysselsättning av arbetslösa poli-
ser. En del av anslaget inriktas på asylutred-
ningsuppgifter.

2009 II tilläggsb. 1 100 000
2009 I tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 661 942 000
2008 bokslut 646 123 000
2007 bokslut 614 775 000

20. Utgifter för transporter i samband med
avlägsnande ur landet och hämtning (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
850 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den betydande ökningen av utgif-
terna för tolkning i samband med asylutred-
ningar och av antalet verkställda avlägsnanden
ur landet. 

2009 II tilläggsb. 850 000
2009 budget 2 500 000
2008 bokslut 2 175 392
2007 bokslut 2 142 849

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-
koster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 200 000 euroa.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
reparation av en flygskada på Gränsbevak-
ningsväsendets Bell 412-helikopter.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,

att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå avtal för anskaffning av ett utsjöbevak-
ningsfartyg så att staten föranleds utgifter på
högst 57 000 000 euro före utgången av 2013.
Anskaffningen infaller åren 2009—2013. An-
skaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg får
föranleda utgifter på 54 000 000 euro efter
2009 och 44 000 000 euro efter 2010. Den fi-
nansiering som eventuellt beviljas för projektet

ur oljeskyddsfonden intäktsförs under moment
12.39.10.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 200 000 euro av reparationen
av en flygskada på en Bell 412-helikopter och
3 000 000 euro av planeringen och inledandet
av anskaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg
för att användas av Gränsbevakningsväsendet.

Utsjöbevakningsfartyget anskaffas för att an-
vändas av Gränsbevakningsväsendet för
gränssäkerhets- och sjöräddningsuppgifter,
upprätthållande av statens säkerhet samt be-
kämpning av olje- och kemikalieolyckor på det
öppna havet, med beaktande av övriga myn-
dighetsuppgifter inom många områden i havs-
området. Genom anskaffningen av ett utsjöbe-
vakningsfartyg förbättras Finlands omedelbara
prestationsförmåga inom de mångformiga sä-
kerhetsuppgifterna till havs. Gränsbevaknings-
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väsendet verkställer projektet i samarbete med
miljöministeriet.

2009 II tilläggsb. 4 200 000
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 8 710 000
2008 bokslut 5 318 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget för utgifter för det internationella
räddningsväsendet även får användas till betal-
ning av utgifter som gäller självfinansierings-
andelen i projekt som ska genomföras med
stöd ur EU:s fonder.

F ö r k l a r i n g :  Användningen av anslaget
för utgifter för det internationella räddningsvä-
sendet till självfinansieringsandelen i projekt
som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

möjliggör en flexiblare och effektivare an-
vändning av den finansiering som står till för-
fogande.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 15 970 000
2008 bokslut 14 410 000
2007 bokslut 13 453 000

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 000 000 euro av ökade utgifter
för tolkning av asylintervjuer, ökade utgifter
för översättning av asylansökningar, det ökade

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2009 2010 2011 2012 2013

 Samman-
lagt

fr.o.m.
2009

Helikopteranskaffningar
Förbindelser som ingåtts före 2009
Helikopteranskaffningar, nationell andel 7 000 2 000 - - - 9 000
Patrullbåtsanskaffningar
Förbindelser som ingåtts före 2009
Patrullbåtsanskaffningar, nationell andel 1 710 3 710 4 710 - - 10 130
Anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg 3 000 10 000 16 000 16 000 12 000 57 000
Fullmakterna sammanlagt 11 710 15 710 20 710 16 000 12 000 76 130
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antalet DNA-undersökningar och hyresutgifter
för ytterligare verksamhetslokaler samt
2 000 000 euro av avlönande av personal mot-
svarande 40 årsverken för tidsbundna uppgif-
ter före utgången av år 2010.

2009 II tilläggsb. 3 000 000
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 13 668 000
2008 bokslut 14 450 000
2007 bokslut 13 271 000

02. Statens åtgärder för mottagande av flyk-
tingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 228 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till avlönande av personal
motsvarande högst 130 årsverken, varav 27 i
uppgifter för viss tid.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade antalet asylsökande
som anlänt till landet. I den ordinarie budgeten
uppskattades att ca 2 000 nya asylsökande an-
länder till landet. På basis av utvecklingen un-
der början av året uppskattas att det i år anlän-
der ca 5 000 asylsökande till landet.

Ökningen av dimensioneringen av årsverke-
na under momentet orsakas av ökningen av
mottagningskapaciteten vid statens mottag-
ningscentraler på grund av det ökade antalet
asylsökande. 

2009 II tilläggsb. 7 228 000
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 7 670 000
2008 bokslut 7 491 669
2007 bokslut 8 305 462

63. Mottagande av flyktingar och asylsökan-
de (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
55 301 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade antalet asylsökande
som anlänt till landet. I den ordinarie budgeten
uppskattades att ca 2 000 nya asylsökande an-
länder till landet. På basis av utvecklingen un-
der början av året uppskattas att det i år anlän-
der ca 5 000 asylsökande till landet.

2009 II tilläggsb. 55 301 000
2009 budget 61 352 000
2008 bokslut 71 777 324
2007 bokslut 65 256 545
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 461 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget även får användas till:

3) sänkning av avgifterna för den på före-
tagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbe-
lagda verksamheten för krigsinvalider och
krigsveteraner, försvarsarbete samt viktiga
idrottstävlingar, högst 421 000 euro.

Fullmakter 
År 2009 får avtal i anknytning till anskaff-

ningar för utvecklingsprogram (beställnings-
fullmakten för anskaffningar för utvecklings-
program 2009 (KEHO 2009)) ingås så att de
får föranleda staten utgifter om högst
2 086 000 euro före utgången av 2009, högst
7 622 000 euro före utgången av 2010, högst
8 953 000 euro före utgången av 2011 och
högst 9 535 000 euro före utgången av 2012.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av bruksfordon höjs med
6 000 000 euro till 27 531 000 euro. Dessutom
ändras den tidsmässiga fördelningen av utgif-
terna för beställningsfullmakten för anskaff-
ning av bruksfordon så, att användningen av
beställningsfullmakten får föranleda staten ut-
gifter på högst 9 730 000 euro före utgången
av 2009 och högst 27 531 000 euro före ut-
gången av 2010. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet för-
utsätter (Beställningsfullmakten för omkostna-
der år 2009) sänks med 3 200 000 euro till
57 810 000 euro. Dessutom ändras den tids-
mässiga fördelningen av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för omkostnader så, att an-
vändningen av beställningsfullmakten får för-
anleda staten utgifter på högst 41 459 000 euro
före utgången av 2010, högst 49 810 000 euro
före utgången av 2011, högst 53 810 000 euro
före utgången av 2012 och högst 57 810 000
euro före utgången av 2013. 

Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för service och underhåll av
luftvärnssystemen 2005 och 2005M (Beställ-
ningsfullmakten för service av luftvärnssyste-
men 2005 och 2005M) förlängs till 2014, och
den tidsmässiga fördelningen av utgifterna
ändras så, att användningen av beställnings-
fullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 2 000 000 euro före utgången av 2010,
högst 4 000 000 euro före utgången av 2011,
högst 7 000 000 euro före utgången av 2012,
högst 10 000 000 euro före utgången av 2013
och högst 13 000 000 euro före utgången av
2014.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser
och signaltruppernas underhållsförband
(IVVV 1) höjs med 420 000 euro till
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19 677 000 euro. Dessutom ändras den tids-
mässiga fördelningen av utgifterna för IVVV
1-beställningsfullmakten så, att användningen
av beställningsfullmakten får föranleda staten
utgifter på högst 6 090 000 euro före utgången
av 2009, högst 15 687 000 euro före utgången
av 2010 och högst 19 677 000 euro före ut-
gången av 2011.

År 2009 får avtal ingås till ett belopp som
motsvarar det belopp av beställningsfullmak-
ten för omkostnader år 2006, beställningsfull-
makten för omkostnader år 2007 och beställ-
ningsfullmakten för omkostnader år 2008 som
inte är bundet, under förutsättning att de årliga
betalningarna på grund av dessa avtal inte
överstiger de penningbelopp som anförs i fi-
nansieringsplanen för beställningsfullmakter-
na i fråga. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 27.10.18.

Behovet av att öka anslaget för sänkning av
avgifterna för den på företagsekonomiska
grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten
med 85 000 euro jämfört med den ordinarie
budgeten anknyter till flygvapnets flyguppvis-
ningsverksamhet, genom vilken man främjar
medborgarnas försvarsvilja, ökar deras kun-
skaper om försvarsmaktens verksamhet och
stöder försvarsmaktens rekrytering.

Med KEHO 2009-beställningsfullmakten
ska anskaffas sådant material som ingår i pro-
grammet för utveckling av stöd för försvars-
maktens spaning, övervakning och målanvis-
ning, programmet för utveckling av försvars-
maktens gemensamma insatser och
programmet för utveckling av markförsvaret
som inte är försvarsmateriel. Finansieringen av
beställningsfullmakten överförs från moment
27.10.18. 

Höjningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för anskaffning av bruksfor-

don och ändringen av den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna beror på slutförandet av
anskaffningen av säten till fordonsflak. 

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för omkostnader år 2009 och
ändringen av den tidsmässiga fördelningen av
utgifterna beror på att beställningsfullmaktens
betalningsandel för 2010 har visat sig vara
överdimensionerad för flygvapnets del.

Förlängningen av betalningstiden för utgif-
terna för beställningsfullmakten för service av
luftvärnssystemen 2005 och 2005M och änd-
ringen av den tidsmässiga fördelningen av ut-
gifterna beror på att ingåendet av avtal har för-
senats.

Höjningen av beställningsfullmakten IVVV
1 och ändringen av den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna beror på att vissa anskaff-
ningar förts över från beställningsfullmakten
PVKEH 2009 under moment 27.10.18. Mate-
rialet i fråga är inte försvarsmateriel.

Det är nödvändigt att uppdatera beställnings-
fullmakterna för omkostnaderna år 2006, 2007
ja 2008, eftersom i beställningsfullmakterna
ingår anskaffningar, där det förekommit förse-
ningar i fråga om ingåendet av avtal. Dessutom
har tidigare förbindelser hävts, varför det är
nödvändigt att använda anslagen till motsva-
rande anskaffningar. Den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna inom fullmakterna ändras
inte.

Den nya beställningsfullmakten KEHO 2009
och de föreslagna ändringarna till tidigare be-
ställningsfullmakter med alla följdverkningar
genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvalt-
ningsområde.

Till följd av de ändringar som gjorts i mo-
mentets beslutsdel ändras fullmaktstablån en-
ligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2009 2010 2011 2012 2013—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2009

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem 
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före 2009 1 974 1 973 1 974 1 973 1 974 9 868
Beställningsfullmakten för simulerings-
system för tvåsidig strid sammanlagt 1 974 1 973 1 974 1 973 1 974 9 868
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet
Förbindelser som ingåtts före 2009 2 430 2 430
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet sammanlagt 2 430 2 430
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad
Förbindelser som ingåtts före 2009 4 105 3 079 7 184
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad sammanlagt 4 105 3 079 7 184
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster
Förbindelser som ingåtts före 2009 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster sammanlagt 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2007
Förbindelser som ingåtts före 2009 7 765 7 765
Förbindelser år 2009 2 535 2 535
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2007 sammanlagt 10 300 10 300
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av målutrustning
Förbindelser som ingåtts före 2009 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
målutrustning sammanlagt 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av bruksfordon
Förbindelser som ingåtts före 2009 9 002 9 904 18 906
Förbindelser år 2009 728 7 897 8 625
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon sammanlagt 9 730 17 801 27 531
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Beställningsfullmakten för anskaffning 
av beklädnadsutrustning för stridsmän
Förbindelser som ingåtts före 2009 2 000 2 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
beklädnadsutrustning för stridsmän 
sammanlagt 2 000 2 000
Beställningsfullmakten för upphandling 
av tjänster till Sodankylä verkstad för 
klädvård
Förbindelser som ingåtts före 2009 1 408 1 392 1 392 1 392 2 784 8 368
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård 
sammanlagt 1 408 1 392 1 392 1 392 2 784 8 368
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2008
Förbindelser som ingåtts före 2009 30 005 5 963 35 968
Förbindelser år 2009 900 722 1 622
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2008 sammanlagt 30 905 6 685 37 590
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel
Förbindelser som ingåtts före 2009 63 601 63 068 62 107 62 772 233 285 484 833
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel sammanlagt 63 601 63 068 62 107 62 772 233 285 484 833
Förbindelser som ingåtts före 2009 127 140 87 079 67 273 66 137 238 043 585 672
Förbindelser år 2009 4 163 8 619 12 782
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 131 303 95 698 67 273 66 137 238 043 598 454

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2009
Förbindelser år 2009 41 459 8 351 4 000 4 000 57 810
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2009 sammanlagt 41 459 8 351 4 000 4 000 57 810
Beställningsfullmakten för utrustning till 
fältunderhållstrupperna vid underhålls-
regementena
Förbindelser år 2009 2 300 1 600 2 800 2 100 8 800
Beställningsfullmakten för utrustning till 
fältunderhållstrupperna vid underhålls-
regementena sammanlagt 2 300 1 600 2 800 2 100 8 800
Beställningsfullmakten för försvars-
maktens lufttransportkapacitet 2 
(PVIK2 2009—2010)
Förbindelser år 2009 7 000 7 500 8 000 22 500
Beställningsfullmakten för försvarsmak-
tens lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 
2009—2010) sammanlagt 7 000 7 500 8 000 22 500
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2009 II tilläggsb. 4 461 000
2009 I tilläggsb. 15 170 000
2009 budget 1 532 492 000
2008 bokslut 1 471 793 000
2007 bokslut 1 368 802 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras
7 961 000 euro.

Momentets motivering ändras så att av ansla-
get får högst 615 649 000 euro användas till
betalning av utgifter som föranleds av tidigare
beviljade beställningsfullmakter, högst
13 000 000 euro till betalning av utgifter för
ändringar i index och valutakurser och högst

80 522 000 euro för andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

Fullmakt
Momentets motivering ändras så, att år 2009

får ingås avtal för det obundna belopp av be-
ställningsfullmakterna för kompletterande av
beredskapsförbandens utrustning (VYV 2), ut-
vecklande av marinen och spaningen (PVKEH
2005) och raketartillerisystem (MLRS), dock
så att fördelningen av de årliga utgifterna som
föranleds av beställningsfullmakterna PVKEH
2005 och MLRS inte ändras. Dessutom uppda-
teras rätten att göra förbindelser inom beställ-
ningsfullmakten för utvecklande av Finlands
krigsekonomiska beredskap (STALVA) till att
även gälla år 2009, varvid avtal får ingås för
det obundna belopp som omfattas av beställ-

Beställningsfullmakten för service av 
luftvärnssystemen 2005 och 2005M
Förbindelser år 2009 2 000 2 000 3 000 6 000 13 000
Beställningsfullmakten för service av 
luftvärnssystemen 2005 och 2005M 
sammanlagt 2 000 2 000 3 000 6 000 13 000
Beställningsfullmakten för utrustande av 
flygvapnets beredskapsbaser och signal-
truppernas underhållsförband (IVVV 1)
Förbindelser år 2009 6 090 9 597 3 990 19 677
Beställningsfullmakten för utrustande av 
flygvapnets beredskapsbaser och signal-
truppernas underhållsförband (IVVV 1) 
sammanlagt 6 090 9 597 3 990 19 677
Beställningsfullmakten för upprätt-
hållande och utveckling av helikopter-
bataljonens prestationsförmåga 
(HESKY)
Förbindelser år 2009 2 000 3 880 940 920 7 740
Beställningsfullmakten för upprätthållande 
och utveckling av helikopterbataljonens 
prestationsförmåga (HESKY) sammanlagt 2 000 3 880 940 920 7 740
Beställningsfullmakten för 
anskaffningar för utvecklingsprogram 
år 2009 (KEHO 2009)
Förbindelser år 2009 2 086 5 536 1 331 582 9 535
Beställningsfullmakten för anskaffningar 
för utvecklingsprogram år 2009 (KEHO 
2009) sammanlagt 2 086 5 536 1 331 582 9 535
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 19 476 71 572 27 412 10 602 10 000 139 062

Fullmakterna sammanlagt 150 779 167 270 94 685 76 739 248 043 737 516
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ningsfullmakten så att fördelningen av de årli-
ga utgifterna enligt tidigare budgetar inte änd-
ras. 

Motiveringen till momentet ändras så att be-
talningstiden för utgifterna för beställnings-
fullmakten för utvecklande av service- och
flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH),
som beviljats tidigare, förlängs till 2013. Sam-
tidigt ändras den årliga fördelningen av utgif-
terna för beställningsfullmakten HTH på högst
164 961 081 euro så, att användningen av be-
ställningsfullmakten får föranleda staten utgif-
ter på högst 147 085 081 euro före utgången av
2009, högst 151 489 081 euro före utgången av
2010, högst 157 461 081 euro före utgången av
2011, högst 162 961 081 euro före utgången av
2012 och högst 164 961 081 euro före utgång-
en av 2013. 

Maximibeloppet för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för kompletterande av bered-
skapsförbandens utrustning (VYV 2), som be-
viljats tidigare, höjs med 12 744 000 euro till
601 444 000 euro och betalningstiden förlängs
till 2012. Dessutom ändras den årliga fördel-
ningen av utgifterna för beställningsfullmak-
ten VYV 2 så, att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 546 700 000 euro före utgången av 2009,
högst 559 444 000 euro före utgången av 2010,
högst 574 444 000 euro före utgången av 2011
och högst 601 444 000 euro före utgången av
2012. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för den materiella utvecklingen av försvars-
makten 2008 (PVKEH 2008) sänks med
5 200 000 euro till 93 347 000 euro. Dessutom
ändras den årliga fördelningen av utgifterna för
beställningsfullmakten PVKEH 2008 så, att
användningen av beställningsfullmakten får
föranleda staten utgifter på högst 55 490 000
euro före utgången av 2009, högst 71 360 000
euro före utgången av 2010, högst 84 347 000
euro före utgången av 2011, högst 92 347 000
euro före utgången av 2012 och högst
93 347 000 euro före utgången av 2013.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för den materiella utvecklingen av försvars-
makten 2009 (PVKEH 2009) sänks med

17 355 000 euro till 1 254 878 000 euro. Dess-
utom ändras den årliga fördelningen av utgif-
terna för beställningsfullmakten PVKEH 2009
så, att användningen av beställningsfullmakten
får föranleda staten utgifter på högst
226 711 000 euro före utgången av 2009, högst
385 128 000 euro före utgången av 2010, högst
571 060 000 euro före utgången av 2011, högst
814 015 000 euro före utgången av 2012, högst
1 035 135 000 före utgången av 2013, högst
1 211 038 000 euro före utgången av 2014 och
högst 1 254 878 000 euro före utgången av
2015.

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds
4 461 000 euro av en överföring till moment
27.10.01 och 3 500 000 euro av en överföring
till moment 27.10.19. 

Förnyandet av beställningfullmakterna VYV
2 , PVKEH 2005 och MLRS beror på att i be-
ställningsfullmakterna ingår avtal om materi-
alanskaffningar från vilka det har frigjorts an-
slag för nya förbindelser inom beställningsfull-
makterna eller där det inte har varit möjligt
eller ändamålsenligt att ingå avtal om material-
anskaffningar år 2008. Förnyandet av beställ-
ningsfullmakten STALVA med 1 200 000
euro beror på att beställningsvärdet för tidigare
ingångna avtal har minskat och en del av be-
ställningsfullmakten har frigjorts för nya för-
bindelser.

Genom att betalningstiden för beställnings-
fullmakten HTH förlängs och den tidsmässiga
fördelningen av utgifterna ändras motsvarar
anslagen bättre de försenade leveranserna av
NH90-helikoptrar. Det sammanlagda beloppet
av beställningsfullmakten ändras inte. Dessut-
om minskas rätten att förnya HTH-beställ-
ningsfullmakten med 481 000 euro till
15 083 000 euro. Minskningen av rätten att
förnya beställningsfullmakten beror på att be-
ställningsfullmakten i samband med komplet-
teringen av 2009 års budgetproposition på ba-
sis av försvarsmaktens förslag förnyades mer
än det faktiska behovet.

Genom att betalningstiden för beställnings-
fullmakten VYV 2 förlängs och den tidsmässi-
ga fördelningen av utgifterna ändras motsvarar
anslagen bättre de fortfarande försenade leve-
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ranserna av AMOS-granatkastarfordon och
bl.a. leveranstiderna i de nya avtal som ingås
för att stödja den inhemska industrin. 

Minskningen av beställningsfullmakten
PVKEH 2008 och ändringen av den tidsmässi-
ga fördelningen av utgifterna beror på en an-
slagsöverföring till moment 27.10.19.

Ändringen av anslagen för beställningsfull-
makten PVKEH 2009 och ändringen av den
tidsmässiga fördelningen av utgifter beror på
förändringar och preciseringar i den tidsmässi-

ga fördelningen av utgifterna för projekt som
ingår i försvarsmaktens utvecklingsprogram.

De ändringar som föreslagits till beställ-
ningsfullmakterna med alla följdverkningar
genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvalt-
ningsområde.

Till följd av de ändringar som gjorts i mo-
mentets beslutsdel ändras fullmaktstablån en-
ligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2009 2010 2011 2012 2013—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2009

Gamla beställningsfullmakter
Utrustande av beredskapsförband 
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2009 19 800 27 600 49 300 13 100 109 800
VYV 1 sammanlagt 19 800 27 600 49 300 13 100 109 800
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar 
(HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2009 4 768 1 636 2 649 2 413 11 466
Förbindelser år 2009 3 905 2 768 3 323 3 087 2 000 15 083
HTH  sammanlagt 8 673 4 404 5 972 5 500 2 000 26 549
Kompletterande av beredskapsför-
bandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2009 12 744 15 000 27 000 54 744
VYV 2 sammanlagt 12 744 15 000 27 000 54 744
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets 
jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2009 14 678 14 678
IHT 2004 sammanlagt 14 678 14 678
Utvecklande av marinen och 
spaningen (PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2009 4 038 12 038 16 076
Förbindelser år 2009 62 162 224
PVKEH 2005 sammanlagt 4 100 12 200 16 300
Raketartillerisystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2009 9 695 11 000 20 695
MLRS sammanlagt 9 695 11 000 20 695
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2009 112 658 52 166 56 200 14 130 235 154
Förbindelser år 2009 1 102 2 201 900 1 070 5 273
PVKEH 2006 sammanlagt 113 760 54 367 57 100 15 200 240 427
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Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2009 127 091 92 787 45 753 265 631
Förbindelser år 2009 25 591 29 662 26 247 81 500
PVKEH 2007 sammanlagt 152 682 122 449 72 000 347 131
Teknisk forskning, produktutveckling 
och projektberedning år 2009 
(TTK-PROTO 2009)
Förbindelser som ingåtts före 2009 15 178 2 091 17 269
Förbindelser år 2009 5 072 2 409 7 481
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 20 250 4 500 24 750
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2009 11 828 568 12 396
Förbindelser år 2009 15 072 15 302 12 987 8 000 1 000 52 361
PVKEH 2008 sammanlagt 26 900 15 870 12 987 8 000 1 000 64 757
Effektivisering av kapaciteten för
huvudstadsregionens luftförsvar 
(PKILPU 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2009 15 000 65 000 80 000
PKILPU 2008 sammanlagt 15 000 65 000 80 000
Strategisk lufttransportkapacitet 
(SAC)
Förbindelser som ingåtts före 2009 3 400 1 900 1 400 6 700
SAC sammanlagt 3 400 1 900 1 400 6 700
Förbindelser som ingåtts före 2009 338 134 279 530 170 302 56 643 844 609
Förbindelser år 2009 50 804 52 504 43 457 12 157 3 000 161 922
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 388 938 332 034 213 759 68 800 3 000 1 006 531

Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2009)
Utveckling av försvarsmaktens ledning 25 400 23 097 9 786 1 257 59 540
Utveckling av stöd för försvarsmaktens 
spaning, övervakning och målanvisning 36 884 22 508 33 200 46 760 66 363 205 715
Utveckling av försvarsmaktens 
gemensamma insatser 13 014 12 029 4 700 10 900 40 643
Utveckling av logistiken 1 400 2 400 2 800 7 900 14 500
Utveckling av markförsvaret 18 737 26 987 23 409 20 468 89 601
Utveckling av sjöförsvaret 6 300 2 500 2 000 1 500 1 000 13 300
Utveckling av luftförsvaret 90 976 35 296 84 787 130 170 373 500 714 729
Ersättande av truppminor 14 000 13 600 5 250 4 000 36 850
Övnings- och beredskapsammunition 
(KOVA) 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
PVKEH 2009 sammanlagt 226 711 158 417 185 932 242 955 440 863 1 254 878

Fullmakterna sammanlagt 615 649 490 451 399 691 311 755 443 863 2 261 409
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2009 II tilläggsb. -7 961 000
2009 I tilläggsb. 20 339 000
2009 budget 696 793 000
2008 bokslut 668 571 000
2007 bokslut 515 290 000

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt
reservdelar, tilläggsutrustning och serviceut-
rustning till dem samt till betalning av utgifter
för att ställa planen i luftvärdigt skick och mo-
difiera cockpiten.

Fullmakt
Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för betalning av utgifter för anskaffning av
Hawk Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsut-
rustning och serviceutrustning till dem samt till
betalning av utgifter för att ställa planen i luft-
värdigt skick och modifiera cockpiten i 2007
års fjärde tilläggsbudget höjs med 13 800 000
euro till 54 800 000 euro. Dessutom förlängs
betalningstiden för utgifterna för beställnings-
fullmakten till år 2012 och ändras den tidsmäs-
siga fördelningen av utgifterna så, att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 32 000 000 euro före

utgången av 2009, högst 34 600 000 euro före
utgången av 2010, högst 47 100 000 euro före
utgången av 2011 och högst 54 800 000 euro
före utgången av 2012. 

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen på
3 500 000 euro som behövs för beställnings-
fullmaktens betalningsandel år 2009 och höj-
ningen av beställningsfullmaktens maximibe-
lopp beror på att modifieringen av Hawk Mk
66-planen och för att ställa planen i luftvärdigt
skick har visat sig vara dyrare än vad som ur-
sprungligen beräknats. Beställningsfullmakten
för anskaffning av Hawk Mk 66-plan höjs av
denna anledning med 13 800 000 euro genom
att maximibeloppet för beställningsfullmakten
PVKEH 2008 sänks med 5 200 000 euro och
maximibeloppet för beställningsfullmakten
PVKEH 2009 sänks med 8 600 000 euro under
moment 27.10.18. De sammanlagda årliga be-
talningsandelarna för dessa beställningsfull-
makter ändras inte i detta sammanhang, varför
ändringen inte påverkar de ramar för statsfi-
nanserna som fastställts för försvarsministeri-
ets förvaltningsområde. Anslaget är en överfö-
ring från moment 27.10.18.

2009 II tilläggsb. 3 500 000
2009 budget —
2008 bokslut 18 500 000
2007 bokslut 10 000 000
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30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras
enligt följande:

F ö r k l a r i n g :  Till dispositionsplanen fo-
gas en ny punkt 10. Utgifter för ATALANTA-
operationen för utgifter för EU:s krishante-
ringsinsats EUNAVFOR ATALANTA. An-
slagsbehovet på 100 000 euro täcks med an-
slag från punkt 20 i dispositionsplanen. Dess-
utom ändras namnet på dispositionsplanens

punkt 12 till Utgifter för krishanteringsopera-
tionen i Tchad och Centralafrikanska republi-
ken, eftersom EU:s insats i Tchad blev en FN-
insats den 15 mars 2009. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

Ändring i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
I tilläggsb.,

förändring +/-
II tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 14 426 000 - - 14 426 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 2 670 000 - - 2 670 000

03. Utgifter för militärobservatörsverk-
samheten 2 890 000 - - 2 890 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 8 100 000 - - 8 100 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-operationen) 35 000 - - 35 000

06. Utgifter för krishanteringsoperationen 
i Liberia (UNMIL-operationen) 35 000 - - 35 000

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsoperationer 3 698 000 - - 3 698 000

08. Programmet för utvecklande av styrkor 
för krishantering 10 000 000 - - 10 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning och boende 
för EU:s stridsgrupper under utbildnings-
tiden samt för överföringsersättningar 180 000 - - 180 000

10. Utgifter för ATALANTA-operationen - - +100 000 100 000
12. Utgifter för krishanteringsoperationen i 

Tchad och Centralafrikanska republiken 4 828 000 - - 4 828 000
20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av dem, 
för eventuella nya krishanterings-
operationer samt för andra utgifter för 
krishantering 7 812 000 +1 140 000 -100 000 8 852 000

Sammanlagt 54 674 000 +1 140 000 - 55 814 000
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2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 1 140 000
2009 budget 54 674 000
2008 bokslut 48 684 000
2007 bokslut 55 390 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Statsrådet eller, på de villkor som statsrådet fastställer, Statskontoret får utan krav på motsäker-
het bevilja Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors statlig proprieborgen för lån till ett kapi-
talvärde av sammanlagt högst 27 000 000 euro som upptas under perioden 2009—2011 och som
stiftelsen behöver för att finansiera en grundlig renovering av teaterbyggnadens gamla del. 

Finansministeriet eller, på de villkor som finansministeriet fastställer, Statskontoret beslutar
närmare om villkoren för borgen med beaktande av de kostnadskalkyler som lagts fram som
grund för finansieringen av projektet och utfallet av dem.

F ö r k l a r i n g :  Kostnadsförslaget för en grundlig renovering av Svenska Teaterns gamla del
och förnyande av teatertekniken uppgår till 50 miljoner euro (moms 0 %). Staten är beredd att
utöver den nu föreslagna borgen stödja projektet under kommande år med sammanlagt
30 000 000 euro i statsunderstöd som beviljas under undervisningsministeriets huvudtitel (bud-
getpropositionen för 2010, moment 29.80.54). Understödet täcker kapitalet och räntekostnaderna
för den upplåning som staten gått i borgen för.

01. Förvaltning

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och
lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 750 000 euro.
Anslaget får användas för utveckling och an-

skaffning av sådana processer och system för
ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen
som tjänar statsförvaltningen och för finansie-
ring av utvecklingsprojekt och utvecklingsin-
vesteringar av engångsnatur vid ekonomi- och
personalförvaltningens servicecentraler. An-
slaget får användas för anställning av personal
i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 10
årsverken.

Anslaget får även användas för utgifter för
den beställningsfullmakt på 3,1 miljoner euro
som ingick i den andra tilläggsbudgeten för
2008.

Av det treåriga reservationsanslaget på
11 970 000 euro i den andra tilläggsbudgeten
för 2007 återtas 1 750 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är av engångsna-
tur och avsikten är att det ska användas för ut-
veckling och anskaffning av produktivitetshö-
jande processer och system för ekonomi- och
personalförvaltningen, lokalförvaltningen och
ekonomi- och personalförvaltningens service-
centraler. I enlighet med statsrådets riktlinjer
ska statens ämbetsverk och inrättningar vara
kund hos en servicecentral före utgången av år
2009. Avsikten är att lokalförvaltningen vid
statens ämbetsverk och inrättningar ska ut-
vecklas med hjälp av ett centraliserat datasys-
tem. Av anslaget är 1 750 000 euro en ombud-
getering och 1 000 000 euro en överföring från
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moment 28.20.05. Det återtagna anslaget har
beaktats i de inkomster som inflyter under mo-
ment 12.39.04.

2009 II tilläggsb. 2 750 000
2007 bokslut 11 970 000

88. Kapitalisering av aktiebolag och affärs-
verk som styrs av statens finansförvaltning (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.
Anslaget får användas för höjande av HAUS

kehittämiskeskus Oy:s kapital.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att anslaget
ska användas för startande av examensinriktad
yrkesutbildning vid HAUS kehittämiskeskus
Oy. Bolaget har beviljats status som läroanstalt
och rättighet att utfärda examensbevis. Reger-
ingen har för avsikt att göra HAUS till en in-
tern tjänsteleverantör inom statsförvaltningen
(in-house) vid ingången av år 2010. Syftet med
arrangemanget och tilläggsfinansieringen är
att effektivisera rekryteringen till sådana upp-
gifter hos staten som kräver specialkunnande.
Rekryteringen kommer att ställas inför allt
större utmaningar de kommande åren.

2009 II tilläggsb. 250 000

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 745 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.40.21. Av det för-
anleds 1 265 000 euro av finansieringen av ett
projekt för elektronisk kommunikation inom
Företags- och organisationsdatasystemet och
480 000 euro av utgifter för programmet för
bekämpning av ekonomisk brottslighet.

2009 II tilläggsb. 1 745 000
2009 budget 373 946 000
2008 bokslut 363 402 000
2007 bokslut 341 950 000

02. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är av engångsnatur och föranleds av utgifter
för löner till personal motsvarande cirka 17
årsverken som anställts för viss tid för behand-
ling av rättelser av bilbeskattningen.

2009 II tilläggsb. 500 000
2009 budget 160 310 000
2008 bokslut 158 134 000
2007 bokslut 150 764 000

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskatt-
ningen (förslagsanslag)

Från anslaget under momntet avdras
8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
användningen av anslaget har preciserats.

2009 II tilläggsb. -8 000 000
2009 budget 42 700 000
2008 bokslut 28 198 049
2007 bokslut 12 720 192



28.20 69

20. Tjänster för statssamfundet

Motiveringen till kapitlet kompletteras som följer:
Arrangemang som gäller universitetsfastigheter
Senatfastigheter får rätt att foga de markområden på universitetens campusområden som reser-

verats för universitetens ändringsbehov och som omfattar sammanlagt cirka 30 hektar och vars
balansvärde uppgår till cirka 7,6 miljoner euro till den egendom som med stöd av riksdagens sam-
tycke i den andra tilläggsbudgeten för 2008 ska användas som apport vid tecknande av aktier i
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastig-
heter Ab och Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab.

För att universitetsfastigheterna jämte de skulder som hänför sig till dem ska kunna överlåtas
till universitetsfastighetsbolagen bör det i samband med fastighetsarrangemanget för Senatfastig-
heter uppkomma en lånefordran på högst 820 miljoner euro hos Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy,
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Suomen Yliopis-
tokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab, om inte fastighetsbolagen vill betala sin
andel av den skuld som hänför sig till fastigheterna på något annat sätt. Den säkerhet som krävs
för fordran behöver inte vara en betryggande säkerhet. De övriga villkoren för fordran fastställs
så att de motsvarar villkoren för de lån som nu hänför sig till universitetsfastigheterna.

Av aktierna i Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors
Universitetsfastigheter Ab och Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter
Ab får 2/3 i varje bolag överföras från Senatfastigheter till finansministeriet för vidare överföring
till undervisningsministeriet. De aktietillgångar som överförs får antecknas som minskning av
Senatfastigheters eget kapital och minskning av främmande kapital på lånevillkor på det sätt som
statsrådet bestämmer.

De aktier som berättigar till besittning av 41 bostäder, som används av universiteten, och vars
balansvärde är sammanlagt cirka 3,3 miljoner euro får överföras från Senatfastigheters besittning
till finansministeriet och vidare till undervisningsministeriet.

För undervisning och forskning i lantbruks- och skogsvetenskap och i bio- och miljövetenskap
vid Helsingfors och Joensuu universitet får universiteten beviljas vederlagsfri nyttjanderätt som
är i kraft tills vidare till de mark- och vattenområden på sammanlagt högst cirka 1 700 hektar som
kvarstår i statens ägo. 

Statsrådet befullmäktigas att närmare besluta om specificeringen av den egendom som överförs
till universitetsfastighetsbolagen och om övriga villkor för överföringen och om överföringen av
bolagens aktier från Senatfastigheters besittning till finansministeriet och vidare till undervis-
ningsministeriet och om övriga villkor för överföringen.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med riksdagens samtycke i den andra tilläggsbudgeten för 2008 får
de fastighetstillgångar som universiteten använder och hyr av Senatfastigheter jämte de skulder
som hänför sig till dem överföras som apport till de tre universitetsfastighetsbolagen.

Den nu föreslagna överföringen av markområden på universitetens campusområden till univer-
sitetsfastighetsbolagen är en del av denna apportöverföring av den fastighetsegendom som uni-
versiteten använder och hyr av Senatfastigheter till de tre universitetsfastighetsbolagen. Arrang-
emanget är nödvändigt för att trygga utvecklandet av universiteten och sammanförandet av verk-
samheten på campusområdena. Balansvärdet av hela den egendom som överförs till bolagen är
sammanlagt cirka 1,73 miljarder euro. Det slutliga överföringsvärdet fastställs genom beslut av
statsrådet när balansprognoserna för Senatfastigheter för 2009 har färdigställts. De återbäringar
av mervärdesskatt som ingår i fastighetsinvesteringarna ska betalas av Senatfastigheter.



28.4070

Den skuldandel som hänför sig till universitetsfastigheterna fastställs i relation till den egendom
som överförs enligt den fullmakt som riksdagen beviljat tidigare. Skuldandelen fördelas sedan på
de tre universitetsfastighetsbolagen i relation till den egendom som överförs till dem. De lån som
hänför sig till egendomen utgörs av Senatfastigheters lån till staten och utomstående finansiärer.
De nuvarande låneförhållandena kan inte överföras direkt på universitetsfastighetsbolagen utan
risk för att lånevillkoren skärps. Därför begärs riksdagens samtycke till lånearrangemang på vill-
kor som motsvarar villkoren för de lån som blir kvar hos Senatfastigheter, om universitetsfastig-
hetsbolagen så vill.

För säkerställande av soliditeten och likviditeten i universiteten enligt den nya universitetslagen
överlåts 2/3 av aktierna i universitetsfastighetsbolagen till dem. Finansministeriet föredrar över-
föringen av aktierna från Senatfastigheter till finansministeriet och affärsverkets balansarrange-
mang i samband med den. Överföringen av aktierna till finansministeriet antecknas som minsk-
ning av Senatfastigheters eget kapital och främmande kapital på lånevillkor så att affärsverkets
soliditet kvarstår på nuvarande nivå. Beslutet om vederlagsfri överlåtelse av aktierna till univer-
siteten fattas på föredragning från undervisningsministeriet och i enlighet med den fördelning per
universitet som undervisningsministeriet föreslår. Undervisningsministeriet beslutar också om
andra egendomsöverlåtelser till universiteten som har samband med universitetsreformen. 

Det är inte ändamålsenligt att överföra de statliga bostadstillgångar som universiteten använder
och hyr av Senatfastigheter till universitetsfastighetsbolagen på samma sätt som annan fastighets-
egendom, utan de överlåts direkt i universitetens ägo. För att verksamhetsförutsättningarna för
undervisning och forskning i lantbruks- och skogsvetenskap, som har koncentrerats till Helsing-
fors och Joensuu universitet, ska kvarstå oförändrade beviljas universiteten dessutom vederlags-
fria nyttjanderättigheter som är i kraft tills vidare till den statliga fastighetsegendom som de för
närvarande besitter vederlagsfritt för undervisning och forskning och använder för detta ändamål.
Avsikten är att besittningsrätten överförs från universiteten till finansministeriet år 2009 och att
överenskommelserna om nyttjanderätten görs upp så att universitetens rätt att nyttja områdena
kan fortgå utan avbrott. Med stöd av riksdagens samtycke kan nyttjanderätten vara vederlagsfri.

05. Servicecentralens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen beror på att
de särskilda utgifterna till följd av att verksam-
heten utvidgats kraftigt betalas av anslaget un-
der moment 28.01.73. Servicecentralens om-

kostnader nettobudgeteras därför under mo-
ment 12.28.20. Minskningen är en överföring
till moment 28.01.73.

2009 II tilläggsb. -1 000 000
2009 budget 1 000 000
2007 bokslut 1 700 000

40. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av välbefinnande i arbetet
(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  En del av anslaget under
momentet används för enheten Statens perso-

naltjänsters utgifter. Enheten finns vid Stats-
kontoret och verksamheten vid enheten fortsät-
ter till utgången av år 2012.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.
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2009 II tilläggsb. —
2009 budget 1 602 000
2008 bokslut 1 508 000
2007 bokslut 1 271 900

21. Främjande av produktiviteten (reserva-
tionsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras
2 945 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds
1 745 000 euro av en överföring till moment
28.10.01. Skatteförvaltningen genomför med
anslaget ett projekt för elektronisk kommuni-
kation inom Företags- och organisationsdata-
systemet i samarbete med Patent- och register-

styrelsen samt utvecklar analyssystemet och
skatteuppgifternas offentlighet för bekämpan-
de av grå ekonomi. Av minskningen är
200 000 euro en överföring till moment
25.10.03 för finansiering av merutgifter för
projektet för elektronisk kommunikation inom
rättshjälpen. Av minskningen är 1 000 000
euro en överföring till moment 29.01.01 för
kostnader för SALAMA-projektet.

2009 II tilläggsb. -2 945 000
2009 I tilläggsb. -2 480 000
2009 budget 18 445 000
2008 bokslut 20 135 000
2007 bokslut 15 000 000

50. Pensioner och ersättningar

50. Olycksfallsersättningar och övriga ska-
destånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på att införandet av fullt kostnadsansvar
år 2005 har höjt ersättningsutgifterna.  

2009 II tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 41 407 000
2008 bokslut 40 469 668
2007 bokslut 39 100 491

60. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

03. Löneutgifter till följd av statens perso-
nalarrangemang (förslagsanslag)

Anslaget under momentet ombildas till för-
slagsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Ombildningen av anslaget
under momentet från ett tvåårigt reservations-
anslag till förslagsanslag beror på att dimensi-
oneringen av anslaget påverkas av att personer
som får lön på indragningsstat går i pension.
Pensioneringarna är dock svåra att förutspå.
De som har uppnått sin personliga pensionsål-
der behöver inte gå i pension, utan kan fortsätta
med lön på indragningsstat tills de fyller 68 år.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 250 000
2008 bokslut 267 236
2007 bokslut 352 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersätt-
ningar av resekostnader (reservationsanslag
2 år)

Från anslaget under momentet avdras
250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen be-
ror på att beloppet av de ersättningar för rese-
kostnader för deltagande i rådets och dess ar-
betsgruppers möten som betalas till Finland år
2009 har minskat jämfört med det uppskattade
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beloppet i budgeten för innevarande år. En
motsvarande minskning av inkomsterna av er-
sättningar för resekostnader från Europeiska

unionen har beaktats som minskning av in-
komstposten under moment 12.28.60.

2009 II tilläggsb. -250 000
2009 budget 2 800 000
2008 bokslut 2 600 000
2007 bokslut 3 100 000

70. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
45 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
återbäring av överskott för 2008 och av de jus-
teringar av prognoserna för EU:s egna medel
och beloppet av den avgiftsnedsättning som

beviljas Förenade kungariket som beaktats i
EU:s tilläggsbudgetar 1—6 för 2009.

2009 II tilläggsb. -45 000 000
2009 budget 1 771 000 000
2008 bokslut 1 560 960 295
2007 bokslut 1 459 776 338

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

20 044 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds
14 544 000 euro av att beloppet av de i budge-
ten för 2009 uppskattade inkomster som ligger
till grund för avräkningsbeloppet enligt själv-

Ändringar i den beräknade fördelningen av anslaget enligt förvaltningsområde (euro)

budget
II tilläggsb.,
ändring +/- Sammanlagt

21. Riksdagen - - -
22. Republikens President - +109 200 109 200
23. Statsrådets kansli 213 400 -19 100 194 300
24. Utrikesministeriet 697 900 -171 600 526 300
25. Justitieministeriet 188 000 -16 800 171 200
26. Inrikesministeriet 277 200 -24 800 252 400
27. Försvarsministeriet 27 700 -2 500 25 200
28. Finansministeriet 264 000 -23 600 240 400
29. Undervisningsministeriet 89 900 -8 100 81 800
30. Jord- och skogsbruksministeriet 327 900 -29 300 298 600
31. Kommunikationsministeriet 110 800 -9 800 101 000
32. Arbets- och näringsministeriet 351 000 -31 000 320 000
33. Social- och hälsovårdsministeriet 86 800 -7 800 79 000
35. Miljöministeriet 165 400 -14 800 150 600
Sammanlagt 2 800 000 -250 000 2 550 000
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styrelselagen för Åland (1144/1991) har mins-
kat och 5 500 000 euro av den slutliga nivån
för år 2008 som Ålandsdelegationen fastställt.

2009 II tilläggsb. -20 044 000
2009 I tilläggsb. -12 904 000
2009 budget 197 462 000
2008 bokslut 205 900 534
2007 bokslut 196 959 813

90. Stöd till kommunerna

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna
enligt prövning (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att av anslaget reserveras
1 000 000 euro för betalning av särskilt under-
stöd på ansökan till samkommunen för Syd-
Österbottens sjukvårdsdistrikt för extra kost-
nader som föranletts av skottintermezzot i
Kauhajoki.

F ö r k l a r i n g :  Ett projekt har tillsatts för
den eftervård som behövs på grund av skottin-
termezzot i Kauhajoki och det administreras av
samkommunen för Syd-Österbottens sjuk-
vårdsdistrikt. Strävan är att med hjälp av pro-
jektet trygga jämlika tjänster som utgår från de
hjälpbehövandes behov för dem som behöver
hjälp. Avtalsparter i projektet är utöver sam-
kommunen för Syd-Österbottens sjukvårdsdis-
trikt följande: Kauhajoki stad, Seinäjoki ut-

bildningssamkommun, Seinäjoki stad och
samkommunen JIK-peruspalveluliikelaitos-
kuntayhtymä. Avsikten är att samkommunen
för Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ska få
understöd till ett belopp av högst 1 miljon euro
genom tilläggsanslaget. Anslaget inriktas på
sådana extra kostnader som samkommunen
blir tvungen att ersätta till följd av skottinter-
mezzot. 

Särskilt understöd beviljas i enlighet med
statsunderstödslagen (688/2001) på särskild
ansökan och separat från förutsättningarna och
procedurerna för beviljande av understöd en-
ligt prövning efter det att tilläggsbudgetpropo-
sitionen har godkänts.

2009 II tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 15 000 000
2008 bokslut 24 000 000
2007 bokslut 21 000 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  I den ordinarie budgeten

för innevarande år har under momentet budge-
terats 20 500 000 euro för återbäring av accis
på vissa energiprodukter som används inom
jordbruket och trädgårdsodlingen. Av detta be-
lopp betalas 12 310 000 euro i accisåterbäring
år 2009 till odlare inom jordbruket och träd-
gårdsodlingen för energi som använts år 2008.

Dessutom betalas 132 000 euro i administrati-
va kostnader av engångsnatur som föranleds
Skatteförvaltningen av höjningen av accisåter-
bäringen den 1 juni 2009. Kostnaderna föran-
leds av nödvändiga ändringar i datasystemet.
Av de budgeterade medlen återstår därefter
8 058 000 euro. Av detta belopp överförs
8 000 000 euro till Gårdsbrukets utvecklings-
fond, moment 30.20.61.

Från anslaget under momentet avdras dessut-
om 10 000 000 euro på grund av att uppskatt-
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ningen av användningen av anslaget har preci-
serats.

2009 II tilläggsb. -18 000 000
2009 budget 136 000 000
2008 bokslut 57 395 035
2007 bokslut 48 595 174
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01.  Undervisningsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.40.21 för kostna-
derna för SALAMA-projektet. Inom ramen för
projektet skapas processer för elektronisk för-
valtning och kommunikation för ämbetsverken
inom förvaltningsområdet och utvecklas pro-

cedurer för höjning av produktiviteten inom
behandlingen av ansökningar om statsunder-
stöd och andra ansökningar.

2009 II tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 26 615 000
2008 bokslut 25 922 000
2007 bokslut 24 110 000

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu
får ingå avtal om att hyra tillfälliga lokaler för
eget bruk så att den ökning av hyreskostnader-
na som avtalet föranleder är högst 200 000
euro per år under perioden 2010—2013.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att med stöd
av fullmakten ingås avtal om tillfälliga hyres-
lokaler för skolan Jyväskylän näkövammaisten
koulu för den tid en bestående lösning på lokal-

frågan utreds och genomförs för att ersätta de
undervisnings- och förvaltningslokaler som
har fått användningsförbud.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 350 000
2009 budget 54 742 000
2008 bokslut 49 305 000
2007 bokslut 44 414 000
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20. Yrkesutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkes-
utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet studerande inom den
grundläggande yrkesutbildningen höjs med
500.

2009 II tilläggsb. 2 000 000
2009 I tilläggsb. 3 000 000
2009 budget 624 809 000
2008 bokslut 561 200 046
2007 bokslut 526 434 265

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete

32. Statsandel och statsunderstöd för läroav-
talsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att maximiantalet läroavtalsstuderande
inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen
är 28 200 år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att prestationsvolymen inom yr-

kesinriktad tilläggsutbildning i form av läroav-
talsutbildning ökas med 1 000 studerande.

2009 II tilläggsb. 3 000 000
2009 I tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 126 237 000
2008 bokslut 141 116 229
2007 bokslut 126 663 310

50. Undervisning och forskning vid universitet

Arrangemang som gäller universitetsfastigheter
Undervisningsministeriet får, till de värden och på de övriga villkor som statsrådet fastställer,

till de universitet som verkar som juridiska personer den 1 januari 2010 överlåta de aktier i Aalto-
Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter
Ab och Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab som överförts från
Senatfastigheters besittning till finansministeriet och vidare till undervisningsministeriet, för att
tas upp under universitetens grundkapital. 

Undervisningsministeriet får, till de värden och på de övriga villkor som statsrådet fastställer,
överlåta de aktier som berättigar till besittning av de 41 bostäder som universiteten använder och
som överförts från Senatfastigheters besittning till finansministeriet och vidare till undervisnings-
ministeriet samt de aktier som är i universitetens ägarbesittning den 31 december 2009 och som
berättigar till besittning av tre bostäder direkt i respektive universitets ägo när de blir självständi-
ga juridiska personer den 1 januari 2010.

Undervisningsministeriet får, till de värden och på de övriga villkor som statsrådet fastställer,
överlåta statens fastighetsegendom, som den 31 december 2008 fanns i de fonder som Helsing-
fors handelshögskola och Tekniska högskolan administrerar eller fastighetsegendom som kom-
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mit i dess ställe eller som anskaffats senare med avkastningen på den, i sin helhet till Aalto-uni-
versitetet, som inleder sin verksamhet i stället för dessa universitet den 1 januari 2010. 

Undervisningsministeriet får utan vederlag överlåta de aktier i fastighetsaktiebolagen som är i
Helsingfors och Joensuu universitets ägarbesittning som följer: aktierna i Joensuun Tiedepuisto
Oy till Östra Finlands universitet och aktierna i Mikkelin Tietotaitokortteli Oy till Helsingfors
universitet. 

Undervisningsministeriet får utan vederlag överlåta statens bebyggda egendom, som är i Hel-
singfors och Joensuu universitets ägarbesittning, som följer: Joensuu universitets fältlaboratori-
um i Östra Finlands universitets ägo och Helsingfors universitets mätningsstationsbyggnad i Hel-
singin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s ägo. Den lösa egendo-
men i byggnaden överförs direkt till Helsingfors universitet i enlighet med universitetslagen. Till
övriga delar kvarstår statens bebyggda egendom, som är i universitetens ägarbesittning, i statens
ägo. 

F ö r k l a r i n g :  För säkerställande av soliditeten och likviditeten i universiteten enligt den
nya universitetslagen överlåts 2/3 av aktierna i universitetsfastighetsbolagen till dem. För detta
ändamål överförs från Senatfastigheter 2/3 av aktierna i vart och ett av de tre universitetsfastig-
hetsbolagen först till finansministeriet och därifrån överförs de vidare till undervisningsministe-
riets balansräkning. 

En jämlik behandling av universiteten säkerställs genom att fördelningen av aktierna i fastig-
hetsbolagen behandlas separat från de nuvarande kundrelationerna i Senatfastigheter. Den ägo-
och röstandel som 2/3 av aktierna i universitetsfastighetsbolaget medför fördelas i varje fastig-
hetsbolag mellan universiteten på grundval av den totala finansieringen i bokslutet för 2008. Ak-
tierna i Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy överförs till Aalto-universitetet, aktierna i Helsingin Ylio-
pistokiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab till de andra universitet som verkar i
huvudstadsregionen och aktierna i Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastig-
heter Ab till de universitet som inte verkar i huvudstadsregionen.

Det är inte ändamålsenligt att överföra de statliga bostadstillgångar som universiteten använder
till universitetsfastighetsbolagen på samma sätt som annan fastighetsegendom, utan de överlåts
direkt i universitetens ägo. I stället kan 4 miljoner euro dras av från den tidigare planerade finan-
sieringen för stödjande av universitetens likviditet.

Sådan lös egendom som har anskaffats för verksamheten vid de nya universiteten och som de
har i sin besittning samt sådan egendom som donerats till dem och som de har i sin besittning
överförs till dem.

När det gäller konstföremål och annan nationalegendom som har lånats ur statens konstsam-
lingar är utgångspunkten den att de inte överförs i de nya universitetens ägo. Med stöd av univer-
sitetslagen överförs den egendom som efter den 1 januari 2007 har influtit till de universitetsfon-
der som avses i 39 § i den gamla universitetslagen direkt till de nya universiteten. Likaså överförs
Helsingfors universitets fonder och den egendom som Åbo Akademi har enligt 80 § i den nya uni-
versitetslagen direkt till nämnda universitet som en separat egendomsmassa med stöd av den nya
universitetslagen. 

I enlighet med 12 § i lagen om införande av universitetslagen fastställer statsrådet vilken lös
egendom som ska överlåtas till de nya universiteten och värdet av den samt villkoren för överlå-
telsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang i anslutning till överlåtelsen av egen-
domen. Egendomen hos de universitetsfonder som avses i 39 § i den gamla universitetslagen
överförs i sin helhet till de nya universiteten den 1 januari 2010. 

Avsikten är att bestämmelserna i lagen om överlåtelseskatt ska ändras så att ovan avsedda fast-
ighetsarrangemang som gäller universiteten inte medför några överlåtelseskattepåföljder. Ar-
rangemanget medför inte heller några gåvoskattepåföljder, eftersom skattefriheten enligt 2 § i
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gällande lag om skatt på arv och gåva är tillämplig på de nya universiteten som är juridiska per-
soner.

Det föreslås att de fullmakter som gäller universitetsfastighetsbolagen beviljas under finansmi-
nisteriets huvudtitel. Fastighetsarrangemangen föranleder inte något behov av anslag.

01. Universitetens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
486 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från omkostnaderna för Åbo Aka-
demis övningsskola under moment 29.50.03
till Åbo Akademis omkostnader.

2009 II tilläggsb. 486 000
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 1 427 740 000
2008 bokslut 1 391 413 000
2007 bokslut 1 296 262 904

03. Övningsskolornas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
486 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överfö-
ring från omkostnaderna för Åbo Akademis
övningsskola till Åbo Akademis omkostnader
under moment 29.50.01.

2009 II tilläggsb. -486 000
2009 I tilläggsb. 225 000
2009 budget 79 126 000
2008 bokslut 77 950 000
2007 bokslut 73 184 000

21. Statlig finansiering för tryggande av lik-
viditeten och rörelsekapitalet för universitet
som verkar som offentligrättsliga inrättningar
och Tammerfors tekniska universitet som ver-
kar i form av stiftelse  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
46 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till att trygga likviditeten
och rörelsekapitalet för universitet som ombil-
das till offentligrättsliga inrättningar och Tam-
merfors tekniska universitet som verkar i form
av stiftelse under en övergångsperiod i sam-
band med reformen.

F ö r k l a r i n g :  Tryggandet av likviditeten
och rörelsekapitalet i samband med att univer-
sitetens juridiska status ändras förutsätter utö-
ver de poster som överförs att universiteten be-
viljas tilläggsfinansiering av engångsnatur
åren 2009—2011. I budgeten för 2009 har 50
miljoner euro redan beviljats för detta ända-
mål. Överföringen av bostadstillgångarna till
universiteten förbättrar likviditeten och därför
kan finansieringen minskas med 4 miljoner
euro jämfört med vad som planerats tidigare.
Mångsidigare möjligheter till finansiering av
universiteten, de fördelar som den strukturella
utvecklingen av högskolenätet för med sig och
skötseln av universitetens ekonomi på ett nytt
sätt skapar på lång sikt förutsättningar för att
varaktigt upprätthålla likviditeten och rörelse-
kapitalet för universiteten. Beslut om tilläggs-
finansiering för Aalto-universitetets verksam-
het har fattats särskilt. 

Momentets rubrik har ändrats.

2009 II tilläggsb. 46 000 000
2009 budget 50 000 000
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60. Vetenskap

66. Finansiella bidrag till internationella or-
ganisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 122 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de internationella vetenskapli-
ga organisationernas medlemsavgifter har sti-
git för att det skett förändringar i de andelar av

bruttonationalprodukten som de grundar sig på
och valutakursförändringar.

2009 II tilläggsb. 2 122 000
2009 budget 13 705 000
2008 bokslut 12 851 585
2007 bokslut 12 282 440

70. Studiestöd

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 550 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet lån som staten måste

betala i egenskap av borgensman är större än
beräknat.

2009 II tilläggsb. 12 550 000
2009 budget 25 500 000
2008 bokslut 39 194 900
2007 bokslut 31 429 701

80. Konst och kultur

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget även får användas till finansiering av
ombyggnadsprojekt.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 2 678 000
2008 bokslut 2 852 000
2007 bokslut 2 823 000

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
214 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av saneringen av nya lokaler för Sta-
tens filmgranskningsbyrås behov.

2009 II tilläggsb. 214 000
2009 budget 611 000
2008 bokslut 590 000
2007 bokslut 560 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
151 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av en överföring till moment
30.01.03. I bruttoutgifter räknat är överföring-
en 305 000 euro, varav 135 000 euro föranleds
av en överföring av löneutgifter och andra ut-
gifter för två årsverken och 170 000 euro för-
anleds av överföringen av uppgifter i anslut-
ning till klassificeringen av slaktkroppar och
uppföljningen av prisutvecklingen för träd-
gårdsväxter. Då överföringen i bruttoutgifter
räknat är 154 000 euro för överföringen av in-
komster som föranleds av klassificeringen av
slaktkroppar, är överföringen 151 000 euro
räknat i nettoutgifter.

2009 II tilläggsb. -151 000
2009 budget 27 162 000
2008 bokslut 26 591 000
2007 bokslut 26 947 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
151 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget för-
anleds av en överföring från moment 30.01.01.

2009 II tilläggsb. 151 000
2009 budget 25 396 000
2008 bokslut 19 622 000
2007 bokslut 13 529 000

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas för teckning av aktier
för högst 10 000 euro i det strategiska centret
för hälsa och välfärd, som ska inrättas, och för
teckning av aktier för högst 40 000 euro i det

strategiska centret för energi och miljö, som in-
rättades 2008.

F ö r k l a r i n g :  För att öka effekterna av
verksamheten förbereder MTT en anslutning
till två strategiska center (SHOK): det strate-
giska centret för energi och miljö (CLEEN Oy)
och det strategiska centret för hälsa och välfärd
(T&H SHOK Oy), som ska inrättas. Avsikten
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är att av anslaget för MTT:s omkostnader för
2009 ska högst 10 000 euro användas för teck-
ning av aktier i T&H SHOK Oy och högst
40 000 euro användas för teckning av aktier i
CLEEN Oy. Som ett led i säkerställandet av
konsekvenser för kunderna vill MTT ingå i or-
ganisationer där strategisk grundforskning och
forskning som riktar sig mot praktisk tillämp-
ning kanaliseras. Genom arrangemanget kan
MTT:s kompetens utnyttjas i större utsträck-
ning än för närvarande, samtidigt som nyttan
av näringarnas verksamhet kan ökas.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 32 733 000
2008 bokslut 32 965 000
2007 bokslut 33 492 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tryggandet av verksamhetsförut-
sättningarna för jordbruket och trädgårdsod-
lingen.

2009 II tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 559 365 000
2008 bokslut 557 475 000
2007 bokslut 566 165 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för anima-
lieproduktionsdjurens välbefinnande samt
icke-produktiva investeringar (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2009 får förbindelser och avtal i enlighet med
det system med miljöstöd för jordbruket som
Europeiska kommissionen har godkänt för
åren 2007—2013, systemet med stöd för ani-
malieproduktionsdjurens välbefinnande samt
bevillningsfullmakter som avser stöd enligt
systemet med stöd för icke-produktiva investe-
ringar ingås så att de åren 2010—2018 föranle-
der utgifter om sammanlagt högst 91 600 000
euro. 

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten har bevil-
jats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter om sammanlagt högst
30 000 000 euro åren 2009—2017. Enligt upp-
gifter om nya ansökningar våren 2009 om för-
bindelser för miljöstöd och avtal om miljöspe-
cialstöd samt stöd för animalieproduktionsdju-
rens välbefinnande bör bevillningsfullmakten
höjas till 91 600 000 euro och fullmakten änd-
ras så att den omfattar åren 2010—2018.

De extra utgifter på 15 400 000 euro som
föranletts av att stödansökningarna varit fler än
beräknat kan år 2009 finansieras med det an-
slag som överförs från föregående år. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

Utgifter på grund av genomförandet av miljöstödssystemet och de andra systemen, mn euro 

2009 2010 2011 2012 2013—

Sam-
manlagt

fr.o.m.
2009

Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2009 21,2 20,5 20,9 20,2 30,0 112,8
— varav II tilläggsb. 15,4 15,4 15,4 15,4 20,5 82,1

— miljöstödssystemet 17,0 17,0 17,0 17,0 27,0 95,0
— varav II tilläggsb. 12,9 12,9 12,9 12,9 18,0 69,6

— systemet med stöd för animalieproduktionsdjurens 
välbefinnande 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

— varav II tilläggsb. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5
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2009 II tilläggsb. —
2009 budget 348 915 000
2008 bokslut 344 647 000
2007 bokslut 268 996 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser som ingås år 2009 i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Eu-
ropeiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 får föranleda utgifter på samman-
lagt högst 8 000 000 euro åren 2010—2013.

F ö r k l a r i n g :  Fullmakten ändras så att
den omfattar åren 2010—2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 422 673 000
2008 bokslut 422 673 000
2007 bokslut 409 673 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på
landsbygden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på ett min-
dre behov av räntestöd än beräknat.

2009 II tilläggsb. -1 000 000
2009 budget 58 600 000
2008 bokslut 51 131 389
2007 bokslut 42 375 767

61. Överföring till Gårdsbrukets utveck-
lingsfond (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.91.41 eftersom
återbetalningarna av energiskattestöden till
jordbruket och trädgårdsodlingen blir mindre
än budgeterat. 

2009 II tilläggsb. 8 000 000
2009 budget 30 040 000
2008 bokslut 56 840 000
2007 bokslut 115 000 000

— systemet med stöd för icke-produktiva 
investeringar 0,2 0,5 0,9 0,2 - 1,8
— åtgärder som finansieras nationellt i sin helhet 1,0 - - - - 1,0
Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits före 
år 2009 324,3 324,5 324,0 36,1 5,6 1 014,5
— miljöstödssystemet 311,7 311,7 311,7 24,0 5,6 964,7
— systemet med stöd för animalieproduktionsdjurens 
välbefinnande 12,1 12,1 12,1 12,1 - 48,4
— systemet med stöd för icke-produktiva 
investeringar 0,5 0,7 0,2 - - 1,4
System som gäller åren 2000—2006 2,0 11,1 4,1 2,0 2,4 21,6

— varav II tilläggsb.1) -15,4 - - - - -15,4
Program som gäller åren 1995—1999 1,4 1,4 1,3 1,3 4,3 9,7
Sammanlagt 348,9 357,5 350,3 59,6 42,3 1 158,6

1) År 2009 finansieras utgifterna för systemet åren 2000—2006 dessutom med en post på 15,400 miljoner euro som överförs 
från föregående år.
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30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
50 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifter för laboratoriernas infor-
mationshanteringssystem (LIMS) och det till-
hörande, omfattande övervakningsdatasyste-
met. LIMS-projektet genomförs i samarbete
med Skogsforskningsinstitutet.

2009 II tilläggsb. 50 000
2009 budget 42 420 000
2008 bokslut 41 855 000
2007 bokslut 39 669 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifter för vaccinering mot sjuk-
domen bluetongue.

2009 II tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 1 650 000
2008 bokslut 1 336 017
2007 bokslut 1 607 335

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

600 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

de ersättningar för skadegörare som betalas ut
enligt lagen om skydd för växters sundhet
(702/2003) var fler än beräknat.

2009 II tilläggsb. 600 000
2009 budget 2 568 000
2008 bokslut 2 029 375
2007 bokslut 1 857 814

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
50 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av be-
loppet av ersättningar för skador som vållats av
stora landrovdjur.

2009 II tilläggsb. 50 000
2009 budget 2 750 000
2008 bokslut 3 050 000
2007 bokslut 3 430 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
52 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt 90 § i lagen om fis-
ke ska för främjande av fiskerihushållningen
beviljas anslag som motsvarar minst det be-
lopp som influtit i fiskevårdsavgifter året före
det år för vilket budgeten har uppgjorts. Det
anslag på 5 536 000 euro som i statsbudgeten
har budgeterats för främjande av fiskerihus-
hållningen är 52 000 euro mindre än de fiske-
vårdsavgifter som inflöt enligt bokslutet för
2008.

2009 II tilläggsb. 52 000
2009 budget 5 666 000
2008 bokslut 5 764 000
2007 bokslut 5 849 000
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62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 510 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget har 9 157 000 euro reser-
verats för statens medfinansiering i projekt
som delfinansieras av EU.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en tidigareläggning av investe-
ringsprojekt inom ramen för åtgärdsprogram-
met för fiskerinäringen, varav 2 000 000 euro
reserveras för statens medfinansiering i projekt
som delfinansieras av EU.

Enligt budgeten har 6 857 000 euro av ansla-
get reserverats för statens medfinansiering i
projekt som delfinansieras av EU. Anslagsre-
serveringen höjs med 2 300 000 euro, av vilket
2 000 000 euro beror på tilläggsanslaget och
300 000 euro beror på att 300 000 euro av det
tillläggsanslag på 800 000 euro som beviljades
i den första tilläggsbudgeten för 2009 används
för ökning av statens medfinansiering i projekt
som delfinansieras av EU.

2009 II tilläggsb. 3 510 000
2009 I tilläggsb. 800 000
2009 budget 13 878 000
2008 bokslut 13 635 000
2007 bokslut 13 397 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och
iståndsättningsprojekt (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter som gäller självfinansieringsandelen i
projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s
fonder.

F ö r k l a r i n g :  Eftersom anslaget är
knappt är det ändamålsenligt att för projekten
också använda medel ur EU:s fonder. Anslaget
får då användas till betalning av utgifter som
gäller självfinansieringsandelen i projekt som
ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 757 000
2008 bokslut 757 000
2007 bokslut 1 057 000

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 860 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget också får användas
för husbyggnadsarbete i samband med utbygg-
naden av fiskodlingsanstalten i Enare.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
för tidigareläggandet av ombyggnaden av jord-

dammarna i Uljua och fiskodlingsanstalten i
Enare. De direkta konsekvenserna av projekten
är 26 årsverken.

2009 II tilläggsb. 3 860 000
2009 budget 13 371 000
2008 bokslut 7 000 000
2007 bokslut 6 498 000
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60. Skogsbruk

44. Stöd för tryggande av virkesproduktio-
nens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 000 euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att år 2009 får stödbeslut fattas enligt la-
gen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996) för högst 84 430 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget och den
extra bevillningsfullmakten används för stats-
understödd skogsvård och markförbättring
samt drivning och flisframställning av energi-
ved i enskilda skogar. Ökningen av fullmakten
är 12 000 000 euro. Största delen av anslaget
används för skötsel av ungskog, drivning och
flisframställning av energived samt skogsför-
yngring. Tilläggsanslaget och den extra bevill-
ningsfullmakten gör det möjligt att öka syssel-
sättningen inom skogsbruket med ca 400—500
årsverken.

2009 II tilläggsb. 12 000 000
2009 budget 67 480 000
2008 bokslut 63 762 587
2007 bokslut 59 578 929

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att det anslag som anvisats för Puuinfo Oy ock-
så får användas för konsumtionsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Genom en utvidgning av
momentets användningsändamål kan det an-
slag som beviljats för Puuinfo Oy användas till
betalning av utgifter för prestationer av Tek-
niska högskolan och Uleåborgs universitet.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 1 746 000
2008 bokslut 1 796 000
2007 bokslut 1 726 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.

2009 II tilläggsb. 8 600 000
2009 I tilläggsb. 25 633 000
2009 budget 327 740 000
2008 bokslut 336 119 778
2007 bokslut 287 085 225

10. Trafiknätet

21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 920 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de inkomster som betalats till ämbetsverket
i dess egenskap av arbetsgivare kan nettobud-
geteras under momentet.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett anslag som motsvarar be-
loppet av det TEN-stöd från EU som intäkts-
förts under moment 12.31.99 anvisas för bas-
väghållningen.

2009 II tilläggsb. 1 920 000
2009 I tilläggsb. 45 556 000
2009 budget 530 822 000
2008 bokslut 565 956 000
2007 bokslut 524 427 000

22. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 032 000 euro. 

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de inkomster som betalats till ämbetsverket
i dess egenskap av arbetsgivare kan nettobud-
geteras under momentet. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett anslag som motsvarar be-
loppet av det TEN-stöd från EU som har in-
täktsförts under moment 12.31.12 anvisas för
basbanhållningen.

2009 II tilläggsb. 14 032 000
2009 I tilläggsb. 21 500 000
2009 budget 316 820 000
2008 bokslut 342 120 000
2007 bokslut 305 002 000
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23. Farledshållning (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de inkomster som betalats till ämbetsverket
i dess egenskap av arbetsgivare kan nettobud-
geteras under momentet. 

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 62 002 000
2008 bokslut 61 468 000
2007 bokslut 61 074 000

41. Statsbidrag för byggande av och under-
håll av vissa flygplatser (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en reparation av rullbanan vid
flygplatsen i Seinäjoki.

2009 II tilläggsb. 400 000
2009 budget 2 947 000
2008 bokslut 3 000 000
2007 bokslut 1 500 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för
jord- och vattenområden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 431 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 5 900 000 euro av en tidigare-
läggning av genomförandet av vägprojekt,
bl.a. de vägprojekt det beslutades om i den för-
sta tilläggsbudgeten för 2009, samt den krafti-
ga ökningen av avgränsningsförrättningar i
fråga om vägområden och förrättningsarvode-
na för dem. Av behovet av tilläggsanslag för-
anleds 531 000 euro av ersättningar för projek-
tet Ringbanan.

2009 II tilläggsb. 6 431 000
2009 budget 29 870 000
2008 bokslut 33 020 325
2007 bokslut 34 621 994

78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

22 864 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

Vägförvaltningens rätt att ingå avtal för byg-
gandet av långtradarparkeringen i Vaalimaa
slopas när det gäller det belopp på högst 24,0
miljoner euro som beviljades i statsbudgeten
för 2008 till den del inga avtal ingåtts före ut-
gången av 2009.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att Banförvaltningscentralen bemyndigas
att ingå avtal för ett belopp på högst 115,0 mil-
joner euro i stället för det belopp på högst
100,0 miljoner euro som beviljats projektet Il-
mala bangård i statsbudgeten för 2006.

Punkt 3) under rubriken Fullmakt i motive-
ringen till momentet kompletteras så att Ban-
förvaltningscentralen bemyndigas att ingå av-
tal för ett belopp på högst 389,0 miljoner euro
i stället för det belopp på högst 404,0 miljoner
euro som i statsbudgeten för 2009 beviljats för
genomförandet av projektet Ringbanan.

Dessutom kompletteras punkt 3) under rubri-
ken Fullmakt i motiveringen till momentet så
att Banförvaltningscentralen bemyndigas att
ingå avtal för ett belopp på högst 40,0 miljoner
euro för genomförande av slutet av den första
etappen av förbättrandet av servicenivån på
banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag för vägprojekt föranleds 100 000 euro av
byggandet av E18 Lojo—Lojoåsen, 360 000
euro av byggandet av rv 2 Vichtis—Björne-
borg, 11 900 000 euro av byggandet av rv 6
Villmanstrand—Imatra och 4 500 000 euro för
byggandet av rv 4 vid Kemi inklusive broar.
Vid dimensioneringen av anslaget har som till-
lägg dessutom beaktats 6 054 000 euro till
följd av en ombudgetering av det oanvända an-
slaget för 2008 för byggandet av trafikleder i
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Nordsjö hamn. Vid dimensioneringen av an-
slaget har som avdrag beaktats 11 900 000
euro för projektet E18 parkeringen för långtra-
dare i Vaalimaa och 200 000 euro för projektet
rv 20 Hintta—Korvenkylä.

Vid dimensioneringen av anslaget för ban-
projekt har som tillägg beaktats 4 000 000 euro
för projektet Ilmala bangård och 24 000 000
euro för förbättrandet av servicenivån på ban-
avsnittet Lahtis—Luumäki. Vid dimensione-
ringen av anslaget har som avdrag beaktats
13 000 000 euro för byggandet av bangården i
Mellersta Böle.

Vid dimensioneringen av anslaget för far-
ledsprojekt har som avdrag beaktats 50 000
euro för projektet för farleden till Torneå och
2 900 000 euro för fördjupandet av farleden till
Mäntyluoto i Björneborg. Anslagsändringarna
beror på att tidpunkten för projekten har änd-
rats.

Av fullmakten på högst 24,0 miljoner euro
till långtradarparkeringen i Vaalimaa beräknas
0,5 miljoner euro ha använts vid utgången av
2009. Till följd av ändringar i trafikmängderna
har Vägförvaltningen upphört med genomför-
andet av projektet och det oanvända anslaget
på 11,9 miljoner euro slopas i statsbudgeten.

Preciseringen av fullmakten för projektet Il-
mala bangård föranleds av priserna på banma-
teriel och ökningen av telematiska säkerhets-
system och andra tekniska system.

Preciseringen av fullmakten för projektet
Ringbanan föranleds av att Banförvaltnings-

centralen och Luftfartsverket genom ett avtal
ska ändra projektet Ringbanan så att Luftfarts-
verket bygger järnvägsstationen vid ringbanan
som ett eget projekt och genom egen finansie-
ring. Kostnaderna beräknas uppgå till 30 mil-
joner euro. Dessutom är det meningen att ge-
nom avtalet mellan Banförvaltningscentralen
och Luftfartsverket ändra banlinjen så att det
aktiebolag som kommer i stället för Luftfarts-
verket betalar 15 miljoner euro som sin andel
för ändringen. Beloppet intäktsförs i statsbud-
geten för 2012 under moment 12.31.10. 

Förbättrande av servicenivån på banavsnit-
tet Seinäjoki—Uleåborg, slutet av den första
etappen, som motivering framläggs följande:
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet
Seinäjoki—Uleåborg, slutet av den första etap-
pen. I budgeten för 2007 inleddes den första
etappen av förbättrandet av servicenivån på
banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg med en full-
makt på 110 miljoner euro. Projektet avses bli
färdigt i år. I den första tilläggsbudgeten för
2009 ingick en fullmakt på 40 miljoner euro
för genomförandet av fortsättningen på den
första etappen. I denna tilläggsbudget föreslås
en fullmakt på 40 miljoner euro för genomför-
andet av slutet av den första etappen. Genom
projektet slutförs banförbättringarna och av-
lägsnandet av plankorsningar på avsnittet mel-
lan Seinäjoki och Karleby. Den sysselsättande
effekten av projektet är 680 årsverken, varav
320 årsverken har en direkt effekt på syssel-
sättningen.

Projekt

Färdig för
trafik

Avtals-
fullmakt

mn €
Använt

mn €

Budget
2009
mn €

II till-
läggsb.

mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Oavslutade och med avtalsfullmakt 
påbörjade trafikledsprojekt
Vägprojekt
E18 Lojo—Lojoåsen 2006 58,9 58,8 - 0,1 -
Rv 2 Vichtis—Björneborg 2008 55,0 52,1 2,5 0,4 -
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 2012 177,0 43,0 38,0 11,9 84,1
Rv 4 vid Kemi inklusive broar 2010 74,0 22,0 26,0 4,5 21,5
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2009 II tilläggsb. 22 864 000
2009 I tilläggsb. 11 000 000
2009 budget 354 700 000
2008 bokslut 348 692 604
2007 bokslut 217 515 421

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafik-
tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget kan fr.o.m. den 3 december
2009 enligt 45 § i kollektivtrafiklagen betalas

1) ersättning till trafikidkare enligt avtal om
allmän trafik i enlighet med vad som föreskrivs

i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järn-
väg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/
70 (trafikavtalsförordningen)

2) ersättning till trafikidkare för fullgörande
av prisskyldigheterna på grundval av en allmän
bestämmelse enligt trafikavtalsförordningen

E18 Parkeringen för långtradare 
i Vaalimaa 2011 0,5 0,4 12,0 -11,9 -
Rv 20 Hintta—Korvenkylä 2008 25,7 - 25,7 -0,2 -

Banprojekt
Ilmala, bangård 2011 115,0 54,0 25,0 4,0 32,0
Lahtis—Luumäki, förbättrande 
av servicenivån 2011 185,0 70,1 57,0 24,0 33,9
Mellersta Böle 2010 39,2 1,2 20,0 -13,0 31,0
Ringbanan 2014 389,0 - 9,0 - 380,0

Vattenvägsprojekt
Farleden till Torneå 2007 11,0 10,15 0,1 -0,05 0,8
Fördjupande av farleden 
till Mäntyluoto i Björneborg 2011 9,2 - 3,0 -2,9 9,1

Gemensamt trafikledsprojekt
Trafikleder till Nordsjö hamn 2008 302,1 294,55 1,5 6,1 -

Oavslutade trafikledsprojekt 
sammanlagt 1 441,6 606,3 219,8 22,9 592,4

Nytt trafikledsprojekt
Banprojekt
Seinäjoki—Uleåborg, förbättrande av 
servicenivån, slutet av första etappen 2010 40,0 - - - 40,0

Nytt trafikledsprojekt sammanlagt 40,0 - - - 40,0

Sammanlagt 1 481,6 606,3 219,8 22,9 632,4
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3) stöd för ändamål som avses i artikel 9.2
det inledande stycket och 9.2 punkt b i trafik-
avtalsförordningen

4) ersättning till andra än trafikidkare för ut-
vecklings-, planerings- och forskningsarbete.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget fr.o.m. den 3 decem-
ber 2009 får användas 

1) till kostnader för avtal enligt artikel 8.3
punkt b och 8.3 punkt d i trafikavtalsförord-
ningen

2) till kostnader som föranleds av samord-
ning av resor

3) till finansieringen av forsknings- och ut-
vecklingsprojekt som godkänts av EU

4) som statlig andel av utgifter för köp av far-
tygstrafik i Kvarken

5) som statlig andel av utgifter för köp av re-
guljär flygtrafik.

Motiveringen till momentet kompletteras yt-
terligare så att av anslaget får fr.o.m. den 3 de-
cember 2009 även beviljas statsunderstöd

1) till kommuner och andra sammanslutning-
ar enligt statsrådets förordning om statsunder-
stöd för kollektivtrafik (1153/2008)

2) till kommunerna i Helsingforsregionen
och till Huvudstadsregionens samarbetsdele-
gation samt till kommunerna i Tammerfors-
och Åboregionen för att förbättra och utveckla
servicenivån inom kollektivtrafiken. I under-
stöd kan beviljas högst 50 % av de godtagbara
kostnaderna. Som godtagbara kostnader be-
traktas kostnader som föranleds av utvecklan-
det av trafikutbudet, förbättrandet av verksam-
hetsbetingelserna för anslutningstrafiken, ef-
fektiviseringen av skötseln av trafiken,
utvecklandet av biljettsystemet och sänkning-
en av biljettpriser samt förbättrandet av passa-
gerartjänsterna.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett anslag som motsvarar be-
loppet i moment 12.31.99 anvisas till forsk-
ningsprojekt inom kollektivtrafiken.

Regeringen har till riksdagen överlämnat en
proposition med förslag till kollektivtrafiklag
som ska träda i kraft den 3 december 2009.
Samtidigt träder Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1370/2007 (trafikav-

talsförordningen) om kollektivtrafik på järn-
väg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/
70 i kraft.

Avsikten är att reformera statsrådets förord-
ning om statsunderstöd för kollektivtrafik
(1153/2008) så att den motsvarar trafikavtals-
förordningen och kollektivtrafiklagen och så
att ändringarna träder i kraft samtidigt som tra-
fikavtalsförordningen och kollektivtrafikla-
gen. 

Med tanke på användningen av anslaget hör
den största förändringen samman med pris-
skyldigheter för region-, stads- och arbetsrese-
biljetter och med att utbetalningsförfarandet
för statens andel av prissänkningen ändrar del-
vis. Anslaget används dock fortfarande för
sänkning av priset på region-, stads- och ar-
betsresebiljetter.

Genom prisskyldigheten fastställs de priser
som trafikidkarna ska följa. För iakttagandet
av prisskyldigheten betalas en ersättning som
ska fastställas och betalas enligt principerna i
trafikavtalsförordningen. Den behöriga myn-
digheten ska se till att alltför stora ersättningar
inte betalas för iakttagandet av prisskyldighe-
ten. 

I och med kollektivtrafiklagen ska den behö-
riga myndigheten och företagarna för de linje-
trafiktillstånd som upphör ingå ett trafikavtal
för övergångsperioden. För att bevara region-,
arbetsrese- och stadsbiljetterna ska den behöri-
ga myndigheten i avtalet inkludera en prisskyl-
dighet för region-, arbetsrese- och stadsbiljet-
ter till den del det är fråga om trafik där dessa
biljetter är gångbara. Den behöriga myndighe-
ten fastställer biljetternas pris när den inför en
prisskyldighet. Det är inte fråga om prisskyl-
dighet då företagaren själv beslutar om priser-
na. För att även i framtiden kunna bevara regi-
on-, arbetsrese- och stadsbiljetterna också i den
trafik som länsstyrelserna och kommunerna
köper, bör prisskyldigheten bevaras också för
de gällande avtalen om köptrafik.

En förutsättning för finansieringen av pris-
skyldigheten är att kommunen fortsättningsvis
deltar i kostnaderna för prisskyldigheten med
minst en lika stor del som staten. I de samar-
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betsavtal mellan länsstyrelsen och kommuner-
na som gäller sänkningen av priserna på regi-
on- och arbetsresebiljetter ska det bestämmas
om biljetten och dess konsumentpris samt om
grunderna för ersättningen till trafikidkaren,
kostnadsfördelningen och utbetalningen.
Länsstyrelsen inkluderar samarbetsavtalets
villkor i det trafikavtal för övergångsperioden
som den ingår med trafikidkaren. Länsstyrel-
sen kan betala statens andel av ersättningen för
prisskyldigheten direkt till trafikidkaren, var-
vid också kommunen betalar sin andel direkt
till trafikidkaren. Till denna del skiljer sig för-
farandet från det tidigare förfarandet som grun-
dat sig på biljettavtal mellan kommunerna och
trafikidkarna och på statsunderstöd som bevil-
jas till kommunerna. Bevarandet av prisskyl-
digheten för stadsbiljetter även i trafikavtal för
övergångsperioden hör till kommunen, när
kommunen är behörig myndighet. En eventuell
statsfinansiering av sänkningen av priserna på
stadsbiljetter ges endast som statsunderstöd.

Kollektivtrafiklagen omfattar inte flygtrafik,
vilket innebär att användningen av anslaget för
finansiering av flygtrafik har konstaterats se-
parat i beslutsdelen.

2009 II tilläggsb. 20 000
2009 I tilläggsb. -53 000
2009 budget 63 175 000
2008 bokslut 58 241 000
2007 bokslut 53 059 000

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget fr.o.m. den 3 december 2009 får

användas i enlighet med 45 § i kollektivtra-
fiklagen.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget fr.o.m. den 3 decem-
ber 2009 får användas för betalning av ersätt-
ning för avtal som är längre än ett år och som
ingåtts för köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjäns-
ter.

1) till trafikidkare enligt avtal om allmän tra-
fik i enlighet med vad som föreskrivs i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och
väg och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (tra-
fikavtalsförordningen)

2) för avtal om allmän trafik enligt artikel 8.3
punkt b och 8.3 punkt d i rådets förordning
(EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järn-
väg och väg och om upphävande av rådets för-
ordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/
70 (trafikavtalsförordningen).

F ö r k l a r i n g :  Regeringen har till riksda-
gen överlämnat en proposition med förslag till
kollektivtrafiklag som ska träda i kraft den 3
december 2009. Samtidigt träder Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1370/
2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg
och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (tra-
fikavtalsförordningen) i kraft.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 31 400 000
2008 bokslut 31 286 118
2007 bokslut 29 820 073

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av anskaffningskostnader för syste-
met med auktion av vissa radiofrekvenser och
sakkunnigtjänster i anslutning till det. Motsva-
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rande anslagsökning har antecknats under mo-
ment 11.19.04.

2009 II tilläggsb. 150 000
2009 budget 6 845 000
2008 bokslut 6 090 000
2007 bokslut 5 219 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för Kommuni-
kationsverkets administrativa och allmänna
kostnader för utbetalningen av understöd för
det riksomfattande bredbandsprojektet.

F ö r k l a r i n g :  Kommunikationsverket
har beviljats en fullmakt om 66,0 miljoner euro
i den första tilläggsbudgeten för 2009 för byg-
gandet av kommersiellt olönsamma telenät.
Enligt motiveringen till statsrådets principbe-
slut är investeringsstödets totala belopp 66,0
miljoner euro och av anslaget ska även betalas
ersättning till Kommunikationsverket för de
administrativa kostnaderna, som beräknas
uppgå till 500 000 euro per år.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 500 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
321 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen av en-
gångsnatur föranleds av merutgifter till följd

av eldsvådan i den fastighet som ministeriet
använder.

2009 II tilläggsb. 321 000
2009 budget 53 642 000
2008 bokslut 52 522 000
2007 bokslut 51 146 000

20. Innovationspolitik

02. Statens tekniska forskningscentrals om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
utgifter som föranleds av att den affärsverk-
samhet som omfattar forsknings- och laborato-
riefunktioner vid Oy Keskuslaboratorio —
Centrallaboratorium Ab (KCL) överförs till
Statens tekniska forskningscentral.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att 5 000 000
euro av tilläggsanslaget ska användas till betal-
ning av köpesumman för funktionerna vid
KCL och köpesumman för anläggningstill-
gångar, 3 000 000 euro till betalning av ersätt-
ning för det tilläggspensionsskydd som går för-

lorat för den personal som överförs till följd av
att sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska
forskningscentral bolagiseras och 2 000 000
euro till betalning av en engångsersättning på
grund av att anställningsförhållandena för den
personal som överförs försämras.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen
överlämnar regeringen till riksdagen en propo-
sition med förslag till en lag som gäller bolagi-
sering av sakkunnigtjänsterna vid Statens tek-
niska forskningscentral.

2009 II tilläggsb. 10 000 000
2009 budget 85 369 000
2008 bokslut 80 745 000
2007 bokslut 79 369 000
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20. Offentlig forskning och utveckling (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya finansieringsbeslut får fattas till
ett belopp av högst 210 757 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget med
1 500 000 euro och ökningen av fullmakten
med 2 700 000 euro föranleds av en överföring
från moment 32.20.40 och har samband med
överföringen av affärsverksamhet som omfat-
tar forsknings- och laboratoriefunktioner vid
Oy Keskuslaboratorio — Centrallaboratorium
Ab (KCL) till Statens tekniska forskningscen-
tral.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 1 500 000 euro år
2009 och 1 200 000 euro år 2010.

2009 II tilläggsb. 1 500 000
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 194 250 000
2008 bokslut 152 093 545
2007 bokslut 144 179 801

40. Bidrag till forskning, utveckling och inn-
ovationsverksamhet (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
1 500 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om bidrag får fattas till ett
belopp av högst 247 818 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
med 1 500 000 euro och minskningen av full-
makten med 2 700 000 euro föranleds av en
överföring till moment 32.20.20.

2009 II tilläggsb. -1 500 000
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 189 350 000
2008 bokslut 177 655 647
2007 bokslut 154 882 939

41. Statsunderstöd till vissa sammanslut-
ningar och organisationer för främjande av
näringspolitiken  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
176 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen av en-
gångsnatur är en överföring från moment
32.20.42.

2009 II tilläggsb. 176 000
2009 I tilläggsb. 200 000
2009 budget 42 642 000
2008 bokslut 37 472 000
2007 bokslut 35 872 000

42. Samordning av klustren i kompetenscen-
traprogrammet (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
176 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av en överföring till moment 32.20.41.

2009 II tilläggsb. -176 000
2009 budget 2 600 000
2008 bokslut 2 600 000
2007 bokslut 2 600 000

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 690 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya understöd får beviljas till ett be-
lopp av sammanlagt 19 698 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av fullmakten
med 770 000 euro föranleds av ökade bygg-
kostnader i samband med deltagandet i världs-
utställningen i Shanghai och ökade kostnader
till följd av svängningar i valutakurserna.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 390 000 euro år
2009 och 380 000 euro år 2010.

Avsikten är dessutom att 4 300 000 euro av
det anslag på 5 100 000 euro som reserverats
för år 2010 för deltagande i världsutställningen
i Shanghai tidigareläggs till år 2009, förutsatt
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att överenskommelse nås med företagen om en
motsvarande ökning av deras medfinansiering
år 2010.

2009 II tilläggsb. 4 690 000
2009 budget 22 480 000
2008 bokslut 16 777 097
2007 bokslut 15 138 269

83. Lån för forsknings- och innovationsverk-
samhet (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya lån får beviljas till ett belopp av
högst 122 728 000 euro år 2009. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten med ökningen
av fullmakten med 29 000 000 euro är att det
ska finnas beredskap att finansiera ett projekt
som går ut på att demonstrera ny teknik för
produktion av energiprodukter som baserar sig
på biomassa och projekt som går ut på att de-
monstrera nya produkter inom skogsindustrin.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 7 743 000 euro år
2010, 11 600 000 euro år 2011, 6 815 000 euro
år 2012 och 2 842 000 euro år 2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 75 032 000
2008 bokslut 79 824 612
2007 bokslut 65 565 330

87. Bolagisering av sakkunnigtjänsterna vid
Statens tekniska forskningscentral (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till aktiekapital och
annat eget kapital i det bolag som ska bildas av
sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska
forskningscentral.

F ö r k l a r i n g :   Anslaget ska användas till
aktiekapital eller annat eget kapital i det nya
bolaget. Avsikten är att 4 000 000 euro av det
ska ersättas med finansiering på samma villkor
som främmande kapital omedelbart efter det
att bolaget har bildats och att motsvarande
summa sedan intäktsförs i statsbudgeten. 

2009 II tilläggsb. 10 000 000

88. Bolagisering av förvaltningen av Statens
tekniska forskningscentrals intresseföretag
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 700 000 euro.
Anslaget får användas till aktiekapital och

annat kapital i det holdingbolag som ska bildas
för förvaltningen av Statens tekniska forsk-
ningscentrals spin-off-intressebolag. 

F ö r k l a r i n g :  Anslaget ska användas till
driftskapital i det nya holdingbolaget för att
trygga bolagets operativa verksamhet i start-
och initialskedet. Arrangemanget har inga kon-
sekvenser för personalen och inverkar inte hel-
ler på VTT:s omkostnadsanslag.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen
överlämnar regeringen till riksdagen en propo-
sition med förslag till en lag som gäller bolagi-
sering av funktioner som hänför sig till utveck-
ling och förvaltning av Statens tekniska forsk-
ningscentrals intresseföretag.

2009 II tilläggsb. 700 000
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringscentralernas och ar-
bets- och näringsbyråernas omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen föran-
leds av licensavgifter i anslutning till förenhet-
ligandet av informationstekniken inom arbets-
och näringsministeriets ansvarsområde.

Momentets rubrik har ändrats.

2009 II tilläggsb. 900 000
2009 I tilläggsb. 1 200 000
2009 budget 242 818 000
2008 bokslut 239 337 000
2007 bokslut 225 497 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersätt-
ningar för Finnvera Abp:s förluster (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att lån som omfattas av specialräntestöd
och beviljas i enlighet med stödprogram som
stöds på näringspolitiska grunder får beviljas
till ett belopp av sammanlagt högst
124 314 000 euro år 2009. 

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen beror på
ökade utgifter för ersättningar för förluster.

Fullmakten att bevilja lån som omfattas av
specialräntestöd och beviljas i enlighet med
stödprogram som stöds på näringspolitiska
grunder höjs med 10 000 000 euro på grund av
att efterfrågan på lånen är större än beräknat.
Med lånen främjas bl.a. kvinnligt företagande,
nya företag och företagens tillväxt.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 158 000 euro år
2010, 290 000 euro år 2011, 233 000 euro år
2012 och 306 000 euro år 2013 och därefter.

2009 II tilläggsb. 4 000 000
2009 I tilläggsb. 15 000 000
2009 budget 29 108 000
2008 bokslut 31 603 369
2007 bokslut 27 043 070

45. Stödjande av företagens investerings-
och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att förbindelser för stöd enligt lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet får år 2009 ingås till ett belopp av
högst 42 278 000 euro, med undantag för det
område som omfattas av förvaltningsförsöket i
Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att det belopp på högst 9 800 000 euro
som reserverats av fullmakten under momentet
för användning till stöd av ensamföretagare för
anställande av den första arbetstagaren undan-
tagsvis år 2009 också får användas för andra
investerings- och utvecklingsprojekt enligt
momentet i de områden med plötsliga om-
struktureringar som statsrådet har valt ut.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 5 000 000 euro föranleds av
den tilläggsfullmakt som behövs för projekt
som stärker ekonomins tillväxtpotential. Fi-
nansieringen inriktas på projekt som har bety-
dande direkta och indirekta konsekvenser för
antalet arbetstillfällen och positiva klimatkon-
sekvenser eller andra positiva miljökon-
sekvenser. Dessutom inriktas finansiering på
projekt som skapar nya arbetstillfällen i områ-
den som drabbas av plötsliga omstrukturering-
ar och på projekt som har samband med ut-
vecklande av energitekniken. De direkta kon-
sekvenserna för sysselsättningen beräknas
motsvara 56 årsverken. 

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 1 500 000 euro år
2010, 2 000 000 euro år 2011 och 1 500 000
euro år 2012.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.
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2009 II tilläggsb. —
2009 budget 36 900 000
2008 bokslut 18 617 097
2007 bokslut 12 013 637

48. Räntestöd till offentligt understödda ex-
port- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Från momentet under anslaget avdras
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av en lägre räntenivå än beräknat.

2009 II tilläggsb. -1 000 000
2009 budget 14 700 000
2008 bokslut 34 114 917
2007 bokslut 35 476 760

50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

19 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

beror på större utbetalningar enligt lönegaran-
tin än beräknat till följd av den ekonomiska re-
cessionen och det ökade antalet konkurser.
Motsvarande inkomstökning har antecknats
under moment 12.32.31.

2009 II tilläggsb. 19 000 000
2009 budget 22 000 000
2008 bokslut 24 214 697
2007 bokslut 16 495 262

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
29 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att anskaffningen av offentlig arbets-
kraftsservice och tjänster som kompletterar
denna service, med undantag för anskaffningar
av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inom
ramen för förvaltningsförsöket i Kajanaland,
får år 2009 föranleda staten utgifter på högst
117 800 000 euro efter år 2009.

Motiveringen till momentet ändras ytterliga-
re så att 4 punkten i andra stycket i beslutsdelen
ändras som följer:

4) för sysselsättning av arbetslösa vid statliga
ämbetsverk och inrättningar i enlighet med
7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsser-
vice, så att personal motsvarande högst 1 242
årsverken kan anställas med löner motsvaran-
de en månadslön på högst 2 300 euro, samt för
de kostnader som föranleds av att arbete ord-
nas.

F ö r k l a r i n g :   Det beräknas att
18 000 000 euro av tilläggsanslaget kommer
att användas för anskaffning av arbetskraftspo-
litisk vuxenutbildning, varav 10 000 000 euro
för utbildning enligt åtgärdsmodellen för om-
ställningsskydd. Den anskaffade utbildningens
volym ökar med totalt ca 450 000 studerande-
dagar. Det beräknas att sammanlagt 7 000 000
euro kommer att användas för lönesubventio-
nerad sysselsättning, varav 5 000 000 euro för
lönesubventioner inom den privata sektorn,
1 000 000 euro i kommuner och samkommu-
ner och 1 000 000 euro för sysselsättning av i
genomsnitt 42 personer inom statsförvaltning-
en. För startpeng används uppskattningsvis
4 000 000 euro. Antalet personer som omfattas
av åtgärderna ökar med i genomsnitt 3 400. 

Det beräknas att sammanlagt 42 000 000
euro kommer att användas för arbetskraftsut-
bildning, flyttbidrag och startpeng enligt åt-
gärdsmodellen för omställningsskydd år 2009.
Om det behövs mindre anslag än beräknat för
dessa åtgärder, kan den återstående delen av
anslaget vid behov användas för andra syssel-
sättningsfrämjande åtgärder enligt momentets
användningsändamål.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
12 000 000 euro beror på att anslaget för an-
skaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbild-
ning ökar.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 10 000 000 euro år
2010 och 2 000 000 euro år 2011.
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2009 II tilläggsb. 29 000 000
2009 I tilläggsb. 22 000 000
2009 budget 477 440 000
2008 bokslut 490 636 327
2007 bokslut 490 806 770

63. Betalningar som föranleds av skuldkon-
vertering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.
Anslaget får användas till utbetalning till

statsgarantifonden av de betalningar som hän-
för sig till den överenskommelse om skuldkon-
vertering på 30 miljoner US-dollar som trädde
i kraft mellan Finland och Ryssland den 15 au-
gusti 2006 och till täckande av skillnader i va-
lutakurserna.

F ö r k l a r i n g :  Enligt den överenskom-
melse om skuldkonvertering som ingicks år
2006 kvittar Ryssland Finlands fordringar på
det forna Sovjetunionen med varu- och tjänste-
leveranser till Finland till ett värde av 30 mil-
joner US-dollar. Avsikten var att leveransavta-
len skulle ingås, fastställas och fullgöras under
perioden 2006—2008. Det har dock varit nöd-
vändigt att förlänga giltighetstiden för över-
enskommelsen om skuldkonvertering till den
31 december 2009 för att de planenliga leve-
ransavtalen ska kunna fullgöras. 

2009 II tilläggsb. 25 000 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Fullmakt.  Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya förbindelser för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte får år 2009 in-
gås till ett belopp av sammanlagt högst
29 400 000 euro, med undantag för det område
som omfattas av förvaltningsförsöket i Kaja-
naland. Av detta belopp får 8 000 000 euro an-
vändas så att fullmakten får föranleda utgifter
tidigast år 2012. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av fullmakten reserveras 8 000 000
euro för användning inom de områden med

plötsliga omstruktureringar som statsrådet har
valt ut, varav fullmakten på 3 000 000 euro får
föranleda utgifter tidigast år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 5 000 000 euro föranleds av
att en ny fullmakt för efterfinansiering av in-
vesteringar i sysselsättningsfrämjande syfte tas
i bruk. Projekten genomförs med efterfinansie-
ring så att staten betalar understöden efter det
att projekten slutförts, dock tidigast år 2012.
Finansieringen inriktas på projekt som har be-
tydande konsekvenser för sysselsättningen
åren 2009—2010. Finansieringen inriktas ock-
så på projekt som har betydande positiva kon-
sekvenser för miljön och utvecklandet av nä-
ringsverksamheten i området. Vid valet av pro-
jekt prioriteras också projekt som skapar nya
arbetstillfällen i områden som drabbats av
plötsliga omstruktureringar. De direkta konse-
kvenserna för sysselsättningen beräknas mot-
svara cirka 75 årsverken. 

Ökningen av bevillningsfullmakten med
3 000 000 euro föranleds av att en fullmakt att
bevilja efterfinansiering inom områden med
plötsliga omstruktureringar tas in under mo-
mentet så att den får föranleda staten utgifter ti-
digast år 2012. Med hjälp av fullmakten lindras
bortfallet av arbetstillfällen inom områden
med plötsliga omstruktureringar. Vid anvisan-
det av finansiering betonas projektens syssel-
sättningseffekter och att de kan inledas snabbt.
Projektens bestående sysselsättningseffekter
beräknas motsvara 705 årsverken och syssel-
sättningseffekter under byggtiden 98 årsver-
ken.

Ökningen av bevillningsfullmakten för in-
vesteringar i sysselsättningsfrämjande syfte
beräknas föranleda staten utgifter på 4 000 000
euro år 2012 och 4 000 000 euro år 2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 21 320 000
2008 bokslut 25 459 933
2007 bokslut 22 748 290
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80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refi-
nansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
1 000 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för betalning av
sådana kostnader som ska tas ut hos låntagaren
i samband med ränta eller annars och som för-
anleds Statskontoret av åtgärder som behövs
för att skydda mot ränte- och valutarisker som
de lån som beviljats för refinansieringsverk-
samhet föranleder.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av den ringa användningen av refinan-
sieringskrediter. Den ökande konkurrensen,
det ringa antalet genomförda exportprojekt och
de stränga villkor som tillämpas i Finland är
faktorer som inverkat på detta.

Avsikten är att räntevillkoren för refinansie-
ringskrediter, i synnerhet när det gäller pris-
sättningen, ska ändras så att de bättre motsva-
rar villkoren i konkurrentländerna. Dessutom
har utredandet av tillgången på finansiering för
varje projekt på förhand (villkoret om mark-
nadsmisslyckande) i praktiken medfört pro-
blem och konkurrensstörningar och därför
kommer villkoret att Finlands Exportkredit Ab
måste utreda marknadsmisslyckanden att slo-
pas innevarande år.

2009 II tilläggsb. -1 000 000 000
2009 I tilläggsb. 1 250 000 000
2009 budget 250 000 000

87. Kapitallån till Finnvera Abp för kapitali-
sering av Finlands Exportkredit Ab (fast an-
slag)

Från anslaget under momentet avdras
6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Refinansieringskrediterna
medför ingen bankrisk för Finlands Exportkre-
dit Ab, eftersom det för alla exportprojekt som
godkänns inom ramen för refinansieringen
krävs exportgaranti av Finnvera. Därför behö-
ver Finlands Exportkredit Ab inte kapitalise-
ras.

2009 II tilläggsb. -6 000 000
2009 budget 6 000 000

89. Kapitallån till Finnvera Abp (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
50 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas för att bevilja Finnvera
Abp kapitallån utan ränta och säkerhet i enlig-
het med 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/
2006).

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
till att förbättra Finnvera Abp:s försvagade so-
liditet så att den förblir på en nivå av minst
16 % för att bolaget ska ha förutsättningar att
på ett effektivt sätt klara av sin uppgift att un-
der den ekonomiska recessionen erbjuda i syn-
nerhet små och medelstora företag finansiella
tjänster för deras löpande verksamhet och för
företagens internationalisering och export. En
avsikt med kapitaliseringen är också att öka
Finnvera Abp:s möjligheter att bemöta efter-
frågan på Finnvera Abp:s produkter, i synner-
het konjunkturlån och konjunkturborgen, till
följd av den utdragna finansieringskrisen. Av-
sikten är att återbetalningstiden för kapitallånet
ska vara högst sju år.

Momentets rubrik har ändrats.

2009 II tilläggsb. 50 000 000
2009 budget 30 000 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 680 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I anslagsökningen har be-
aktats 978 000 euro i mervärdesskatt på den
andel av anslaget i den första tilläggsbudgeten
för 2009 som ska användas för vägprojekt och
väghållning och 702 000 euro som en höjning
av kostnadsförslaget för grundläggande repa-
ration av Tönölänsalmi bro, mervärdesskatten
inbegripen. 

2009 II tilläggsb. 1 680 000
2009 I tilläggsb. 4 497 000
2009 budget 53 650 000
2008 bokslut 57 958 000
2007 bokslut 50 158 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i
EU:s strukturfondsprogram under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag)

I motiveringen till momentet ändras 5 punk-
ten så att anslaget tillsammans med anslagen
under moment 32.50.65 får användas för an-
ställning av den personal motsvarande högst
430 årsverken, varav andelen för tekniskt bi-
stånd är 136 årsverken, som behövs för genom-
förande av de program som Europeiska social-
fonden delfinansierar.

F ö r k l a r i n g :  Antalet årsverken ökas
temporärt år 2009 med 50 för att trygga nöd-
vändiga personalresurser för de egna projekt
som TE-centralerna administrerar för att be-
möta de utmaningar som det försämrade sys-
selsättningsläget medför.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. 3 514 000
2009 budget 233 972 000
2008 bokslut 49 574 742
2007 bokslut 1 243 227

65. Statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
25 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
mindre utbetalningar än beräknat.

2009 II tilläggsb. -25 000 000
2009 I tilläggsb. 3 017 000
2009 budget 205 128 000
2008 bokslut 55 715 297
2007 bokslut 1 034 695

60. Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

1 000 000 euro.
Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att stöd får beviljas till ett belopp av
högst 78 100 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 10 000 000
euro till fullmakten är avsett att användas för
projekt som främjar användningen av förnybar

energi och energieffektiviteten och som stöder
uppnåendet av målen i den långsiktiga klimat-
och energistrategin. Målen i strategin bygger
på EU:s juridiskt bindande mål för att minska
utsläppen av växthusgaser och öka andelen
förnybara energikällor.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 1 000 000 euro år
2009, 4 600 000 euro år 2010, 2 300 000 euro
år 2011 och 2 100 000 euro år 2012.
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2009 II tilläggsb. 1 000 000
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 47 800 000
2008 bokslut 28 124 860
2007 bokslut 24 381 014

50. Vissa understöd för energiekonomin (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
dra stycket i beslutsdelen ändras som följer:

Anslaget får användas till betalning av un-
derstöd till föreningar för verksamhet som stö-
der målen med energipolitiken. Med detta av-
ses sådan verksamhet som främjar energispa-
rande, användningen av förnybara energikällor
och torvproduktionen. Understöden är i första
hand avsedda för föreningar med små ekono-

miska resurser. Understöd kan beviljas i form
av allmänt understöd för stödjande av fören-
ingens stadgeenliga verksamhet.

F ö r k l a r i n g :  Genom ändringen förtyd-
ligas momentets användningsändamål så att
understöd kan beviljas endast i form av allmänt
understöd för föreningens verksamhet. Möjlig-
heten att bevilja understöd som specialunder-
stöd för ett visst projekt slopas, eftersom andra
anslag kan användas för sådana projekt.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 50 000
2008 bokslut 50 000
2007 bokslut 50 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
285 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tillfälligt merarbete för att avhjäl-
pa anhopningen av arbete.

2009 II tilläggsb. 285 000
2009 budget 4 162 000
2008 bokslut 3 492 000
2007 bokslut 3 000 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 488 000
2008 bokslut 2 032 000
2007 bokslut 718 000

05. Omkostnader för statens skolhem (reser-
vationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. —
2009 budget 559 000
2008 bokslut 1 087 000
2007 bokslut 603 000

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för
uppbyggande och upprätthållande av ett elek-
troniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 354 000 euro.
Anslaget får användas till uppbyggande och

upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för
klientuppgifter inom social- och hälsovården
och till anknytande nationell service. Till Folk-
pensionsanstalten betalas ersättning för upp-
byggande av ett elektroniskt arkiv för klient-
uppgifter inom social- och hälsovården och ett
elektroniskt receptcenter samt till anknytande
nationell service enligt lagen om elektronisk
behandling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården (159/2007) och lagen om elektro-
niska recept (61/2007).
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Av det treåriga reservationsanslaget på
21 000 000 euro i den fjärde tilläggsbudgeten
för 2007 återtas 4 354 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För byggande och upprätt-
hållande av ett elektroniskt arkiv för klientupp-
gifter inom social- och hälsovården anvisades i
2007 års budget 2 000 000 euro under moment
28.80.27 och i 2007 års fjärde tilläggsbudget
21 000 000 euro under detta moment, dvs.
sammanlagt 23 000 000 euro, av vilket ett be-

lopp på 18 655 000 euro beräknas bli använt
före utgången av år 2009. Byggandet av regist-
ret fortsätter ännu åren 2010—2011.

Anslaget utgörs av ombudgetering av det
återtagna anslaget för betalning av utgifter som
föranleds av uppbyggandet av registret. 

Det återtagna anslaget har beaktats i de in-
komster som inflyter under moment 12.39.04.

2009 II tilläggsb. 4 354 000

02. Tillsyn

04. Läkemedelsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
172 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas för finansiering av
omkostnaderna för Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet från och
med den 1 november 2009. 

F ö r k l a r i n g :  Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet inrättas
den 1 november 2009. Behovet av tilläggsan-
slag föranleds av extra uppgifter i förberedel-
seskedet för säkerställande av medicinerings-
säkerheten på grund av A(H1N1)-influensan.
Dessa uppgifter har definierats i den nationella
beredskapsplanen. Tilläggsbehovet föranleds
av att jouren i samband med läkemedelssäker-
heten i förberedelseskedet utvidgas till kvälls-
tid och veckoslut, av en effektiviserad kvali-
tetsövervakning av läkemedel, av en effektivi-
serad övervakning av läkemedelslogistiken
och läkemedelskonsumtionen och av en effek-
tiviserad kommunikation.

2009 II tilläggsb. 172 000
2009 budget 1 363 000
2008 bokslut 1 363 000
2007 bokslut 700 115

06. Omkostnader för Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
300 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering
av forsknings- och utvecklingsprojekt som är
godkända av Säkerhets- och utvecklingscen-
tret för läkemedelsområdet och som förverkli-
gas utanför verket. 

Anslaget får vidare användas för betalning
av de kostnader som det indragna Läkemedels-
verket och den indragna Utvecklingscentralen
för läkemedelsbehandling har ådragit sig före
den 1 november 2009.

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-
kemedelsområdet inrättas en tjänst som över-
direktör den 1 november 2009.

F ö r k l a r i n g :  Lagen om om Säkerhets-
och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
utfärdades den 24 juli 2009. Avsikten är att
centret ska placeras i Kuopio. Verksamheten
vid centret är förlagd till två orter fram till ut-
gången av år 2014. I första skedet överförs
forsknings- och utvecklingsverksamheten till
Kuopio. Planen för överföring av verksamhe-
ten bereds under 2009.

Vid dimensioneringen av anslaget har som
tillägg beaktats 300 000 euro i kostnader för
verksamhet på två orter i form av löneutgifter
och andra utgifter för verksamhetsstället i
Kuopio. Läkemedelsverket och Utvecklings-
centralen för läkemedelsbehandling läggs ned
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och deras oanvända anslag per den 1 november
2009 får användas av Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet.

2009 II tilläggsb. 300 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
860 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade antalet arvodesbaserade
obduktioner och den höjda kostnadsnivån.

2009 II tilläggsb. 860 000
2009 budget 8 000 000
2008 bokslut 8 087 738
2007 bokslut 7 562 874

03. Forskning och utveckling

03. Omkostnader för Utvecklingscentralen
för läkemedelsbehandling (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget från och med den 1 november 2009
även får användas för finansiering av omkost-
naderna för Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet.

F ö r k l a r i n g :  Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet inrättas
den 1 november 2009.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 1 390 000
2008 bokslut 1 388 000
2007 bokslut 1 339 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av extra uppgifter för förberedelser-
na inför A(H1N1)-influensan. Tilläggsbehovet
föranleds bland annat av att man vid verket har
höjt diagnosberedskapen för viruset och stött
diagnostiken vid sjukvårdsdistriktens viktigas-
te laboratorier. Vidare orsakas tillägg av bered-
ningen av besluten om anskaffning av vaccin
och anvisningar till verksamhetsenheterna
inom hälso- och sjukvården och information av
befolkningen, tryckeri- och distributionskost-
nader samt genomförandet av vaccinations-
kampanjen.

2009 II tilläggsb. 250 000
2009 budget 60 904 000
2008 bokslut 60 789 000
2007 bokslut 58 039 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsposten preciserats. Den
ökade arbetslösheten påverkar arbetslöshetsut-
gifterna med en viss fördröjning.



33.40 105

2009 II tilläggsb. -30 000 000
2009 I tilläggsb. 88 500 000
2009 budget 503 000 000
2008 bokslut 431 000 000
2007 bokslut 459 500 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget för-
anleds av att utgiftsposten preciserats.

2009 II tilläggsb. 30 000 000
2009 I tilläggsb. 25 000 000
2009 budget 91 000 000
2008 bokslut 63 000 000
2007 bokslut 48 137 800

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

80 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsposten preciserats. Den
stigande arbetslösheten har främst tagit sig ut-
tryck i permitteringar och uppsägningar av per-
soner som varit i arbete. 

2009 II tilläggsb. -80 000 000
2009 I tilläggsb. 134 000 000
2009 budget 744 000 000
2008 bokslut 647 602 904
2007 bokslut 672 281 210

56. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsposten preciserats.

2009 II tilläggsb. -5 000 000
2009 budget 42 000 000
2008 bokslut 42 499 645
2007 bokslut 35 999 709

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskas-
sans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds närmast av att utgiftsposten för pen-
sioner preciserats.

2009 II tilläggsb. 800 000
2009 budget 46 400 000
2008 bokslut 43 861 642
2007 bokslut 40 700 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslags-
anslag)

Från anslaget under momentet avdras
10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsposten preciserats.

2009 II tilläggsb. -10 000 000
2009 I tilläggsb. 13 000 000
2009 budget 109 000 000
2008 bokslut 56 600 000
2007 bokslut 38 500 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
18 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av en anslagsök-
ning föranleds närmast av att kalkylen över ar-
betsgivarens premieinkomster preciserats.
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2009 II tilläggsb. 18 000 000
2009 I tilläggsb. 402 000 000
2009 budget 2 265 000 000
2008 bokslut 2 260 261 932
2007 bokslut 1 875 773 689

50. Stöd till veteranerna

51. Ersättning för skada, ådragen i militär-
tjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att driftskostnaderna för krigsin-
validernas rehabiliterings- och vårdinrättning-
ar varit högre än beräknat, vilket har höjt priset
per vårddag. Prisstegringen föranleds av löne-
uppgörelsen inom hälsovårdsbranschen och av

att den relativa andelen krigsinvalider som är i
dåligt skick och därmed ger upphov till mer ar-
bete har ökat.  Krigsinvalidernas medelålder är
över 87 år.

2009 II tilläggsb. 5 800 000
2009 budget 217 900 000
2008 bokslut 223 483 042
2007 bokslut 227 803 463

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter
inom hälso- och sjukvården för kostnaderna
för rättspsykiatriska undersökningar och pa-
tientöverföringar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att till
beslutsdelen fogas en femte punkt:

5) betalning av konsumtionsutgifter som in-
går i de ersättningar som avses i punkterna 1—
2.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 II tilläggsb. —
2009 budget 8 591 000
2008 bokslut 3 400 735
2007 bokslut 2 925 554

35. Statsandel till kommunerna för kostnader
i anslutning till det grundläggande utkomst-
skyddet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
41 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den ändrade arbetslöshetsprogno-
sen.

2009 II tilläggsb. 41 200 000
2009 I tilläggsb. 6 000 000
2009 budget 225 000 000
2008 bokslut 225 211 561
2007 bokslut 202 029 523

39. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten
och kommunerna för kostnader för förberedel-
ser inför en pandemi (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
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Anslaget får användas till att
1) betala statsunderstöd till sjukvårdsdistrik-

ten för extra kostnader som orsakas av förbere-
delser inför en pandemi, och

2) betala statsunderstöd för extra kostnader
som orsakas av förberedelser inför en pandemi
till kommuner där den relativa andelen av in-
sjuknade i en pandemi är exceptionellt stor.

F ö r k l a r i n g :  Sjukvårdsdistrikten bevil-
jas 2 000 000 euro i statsunderstöd för utveck-
lande av beredskapen inför en eventuell pande-
mi och för utvecklande av den regionala epide-
miologiska verksamheten, vilket innefattar de

regionala stöd- och planeringsuppgifter som
beredskapsplanen med tanke på en eventuell
pandemi förutsätter, samt för effektiverad regi-
onal styrning av beredskapen också i förhållan-
den då en pandemi hotar och då patienttrycket
ökar under en pandemi. Kommunerna beviljas
3 000 000 euro i statsunderstöd på motsvaran-
de sätt. Statsunderstödet beviljas av det veder-
börande regionalförvaltningsverk enligt de
grunder som fastställs av social- och hälso-
vårdsministeriet.

2009 II tilläggsb. 5 000 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för av-
bytarservice för lantbruksföretagare (förslags-
anslag)

Från anslaget under momentet avdras
4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsberäkningen preciserats.

2009 II tilläggsb. -4 000 000
2009 budget 197 300 000
2008 bokslut 186 722 519
2007 bokslut 190 008 212
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
230 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
för utgifter för beredning och genomförande av
ett riksomfattande fukt- och mögeltalko. Åt-
gärdsprogrammet samordnas av miljöministe-
riet. Syftet med åtgärdsprogrammet är att före-
bygga planerings- och byggfel som orsakar

fukt- och mögelskador och främja etableringen
av bästa praxis i branschen med hjälp av upp-
daterad information, samarbete och kommuni-
kations- och utbildningsprogram.

2009 II tilläggsb. 230 000
2009 budget 34 643 000
2008 bokslut 32 641 000
2007 bokslut 35 146 000

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 060 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 60 000 euro av merutgifter för
skyddandet av saimenvikaren i anslutning till
verkställigheten av den förordning av jord- och
skogsbruksministeriet som gäller inskränk-
ningar av fisket i Saimen och som utfärdades
den 1 april 2009.

Av tilläggsanslaget används 1 000 000 euro
för utvecklings- och ombyggnadsinvesteringar
i de nationalparker och naturskyddsområden
som är i Forststyrelsens besittning. Tilläggsan-
slag anvisas särskilt för utvecklande av servi-
ceutrustningen och vandringslederna i Pallas-

Yllästunturi nationalpark och för deltagande i
inledandet av byggandet av ett natur- och kul-
turcenter i Pelkosenniemi i Pyhä-Luosto natio-
nalpark. Syftet med projektet i Pyhä-Luosto är
att höja antalet besökare i Pyhätunturi natur-
center märkbart. Projektet finansieras också
med sysselsättningsanslag.

2009 II tilläggsb. 1 060 000
2009 budget 24 825 000
2008 bokslut 24 754 000
2007 bokslut 24 078 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 000 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  I den första tilläggsbudge-
ten för 2009 anvisades ett anslag på 7 000 000
euro för grundlig renovering av Halli. I an-
budsförfarandet har kostnaderna för den
grundliga renoveringen stigit till cirka
12 000 000 euro. Behovet av tilläggsanslag är
således 5 000 000 euro. Med det tidigare bevil-
jade anslaget kan endast en del av de nödvän-
diga ombyggnads- och reparationsarbetena ut-
föras.

Avsikten med den grundliga renoveringen är
att förlänga livslängden för Halli, som byggdes
år 1987, med uppskattningsvis 15—20 år. Den
grundliga renoveringen brådskar för att Fin-
lands oljebekämpningsberedskap ska kunna
tryggas år 2010. Användningen av marinens
andra oljebekämpningsfartyg Hylje är begrän-
sad år 2010 på grund av uppgifter i anslutning
till färdigställandet av marinens nya kombina-
tionsfartyg.

Den grundliga renoveringen av Halli tar åtta
månader och görs i Finland. Den grundliga re-
noveringens direkta sysselsättande verkan be-
räknas motsvara 72 årsverken och sammanlagt
96 årsverken när de indirekta verkningarna be-
aktas. Ersättning för utgifterna för den grundli-
ga renoveringen av Halli kommer att sökas ur
oljeskyddsfonden.

Momentets rubrik har ändrats.

2009 II tilläggsb. 5 000 000
2009 I tilläggsb. 7 000 000
2008 bokslut 25 000 000
2007 bokslut 23 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget ska användas för att påskynda slutföran-
det av pågående överföringsavloppsprojekt.

Tilläggfinansieringen fördelas på olika regio-
ner i Finland och dess verkningar på sysselsätt-
ningen beräknas motsvara cirka 40 årsverken.
Anslaget har dessutom indirekta verkningar på
sysselsättningen inom produktionen av bygg-
material och utrustning.

2009 II tilläggsb. 2 500 000
2009 I tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 14 450 000
2008 bokslut 14 200 000
2007 bokslut 11 000 000

88. Höjning av aktiekapital (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av den

statliga medfinansiering som höjningen av
Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

F ö r k l a r i n g :  Nouxcentret Ab låter byg-
ga ett naturum i Noux nationalpark och deläga-
re i det är staten, Esbo stad och Solvalla Utbild-
ning Ab. Inom Nouxcentrets projekt har man
för avsikt att främja träbyggande och en hög-
klassig träarkitektur. Krävande byggförhållan-
den, miljö- och energikraven som ökat under
planeringen och genomförandet samt investe-
ringar i byggande av en infrastruktur som stö-
der naturumet har gjort att de totala kostnader-
na blir större än beräknat. För närvarande upp-
går aktiekapitalet till 10 500 000 euro och
avsikten är att det ska höjas till 12 900 000 eu-
ro.

Med tilläggsfinansieringen försnabbas ge-
nomförandet av projektet och tryggas de verk-
ningar på sysselsättningen motsvarande 90 års-
verken som byggandet av naturumet beräknas
ha och de fasta arbetstillfällen som det medför.

2009 II tilläggsb. 1 500 000
2007 bokslut 300 000
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20. Samhällen, byggande och boende

F ö r k l a r i n g :  Nyproduktionen inom husbyggande minskar kraftigt när branschen anpassar
sig till läget efter konjunkturtoppen år 2008. Anpassningen underlättas med hjälp av stimulansåt-
gärder som sätter fart på byggandet. De svåraste utmaningarna och anpassningsproblemen har
samband med nybyggande och särskilt det minskade bostadsbyggandet. Reparationsbyggandet
däremot ökar, men ett bekymmer är tillgången på planerarkrafter och vissa grupper av fackmän
inom reparationsverksamheten år 2009 samt tecknen på en delvis ogynnsam utveckling av pris-
nivån när det gäller reparationer.

Till följd av konjunkturläget och de konjunkturrelaterade tidsbegränsade tilläggsstöd som re-
geringen fattat beslut om har intresset för bostadsproduktion för vilken beviljas räntestöd ökat be-
tydligt. Räntestödslånefullmakten har redan ökats år 2009 så att den är mer än dubbelt så stor jäm-
fört med utfallet år 2008, som var 479 miljoner euro.

Anpassningen efter konjunkturtoppen har gjort konkurrensen effektivare. Priserna inom ARA-
nyproduktionen sjönk under början av året och de väntas fortsätta sjunka. Mest har prisstruktu-
rerna stärkts i entreprenader som varit föremål för öppen konkurrens, och strävan är att sådana
ska prioriteras.

Av konjunktur- och sysselsättningsskäl föreslås det att fullmakten att godkänna räntestödslån
ökas ytterligare med 500 miljoner euro. En avsikt med detta är samtidigt att förbättra förutsätt-
ningarna att dämpa trycket att höja bostadsprisen och bostadshyrorna i en period med ekonomisk
tillväxt. Erfarenheterna visar att efterfrågan på bostäder stannar upp när det är ekonomisk reces-
sion och ökar igen när tillväxten börjar och då så snabbt att nya bostäder inte hinner byggas i den
takt som efterfrågan ökar. Till följd av detta stiger bostadsprisen och bostadshyrorna och när detta
en gång börjat fortsätter höjningarna av bara farten och blir en faktor som för en längre tid stör
tillgodoseendet av hushållens bostadsbehov och en sund ekonomisk tillväxt. Därför är det viktigt
att också fritt finansierad produktion kan inledas i större utsträckning än för närvarande.

60. Överföring till statens bostadsfond
Räntestödslån och statliga borgensförbin-

delser
Motiveringen till momentet ändras så att år

2009 får såsom räntestödslån som stöds med
statens bostadsfonds medel godkännas lån en-
ligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och
bostadsrättshuslån (604/2001), lån enligt lagen
om räntestöd för byggnadslån för hyresbostä-
der år 2009 och 2010 i syfte att främja syssel-
sättningen inom byggbranschen (176/2009),
räntestödslån för egnahem enligt lagen om rän-
testöd för ägarbostadslån (1204/1993) och om-
byggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån
för bostadsaktiebolagshus (205/1996) till ett
belopp av sammanlagt högst 1 670 000 000
euro.

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att Fi-

nansierings- och utvecklingscentralen för bo-

endet med stöd av statsunderstödslagen (688/
2001) får bevilja tidsbundna startbidrag av sta-
tens bostadsfonds medel till ett sammanlagt
belopp av högst 69 000 000 euro år 2009 till
dem som låter bygga hyresbostäder och bo-
stadsrättsbostäder enligt lagen om räntestöd
för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån för
andra än grupper med särskilda behov. Startbi-
draget är 15 000 euro per ovan avsedd ny-
byggd bostad i de kommuner som förbundit sig
till avsiktsförklaringen mellan staten och kom-
munerna i Helsingforsregionen och fullföljer
den och 10 000 euro i övriga kommuner. Be-
loppet dras av från räntestödslånets belopp.

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås att fullmakten
att godkänna räntestödslån ökas med 500 mil-
joner euro och fullmakten att bevilja startbi-
drag med 32 miljoner euro. Med tilläggsfull-
makterna beräknas man kunna stödja byggan-
det av cirka 4 300 nya bostäder, av vilka cirka
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1 800 stöds enligt den s.k. mellanmodellen. De
verkningar som den produktion som inleds
med tilläggsfullmakterna har på sysselsätt-
ningen infaller huvudsakligen år 2010 på
grund av orsaker som har samband med tid-
punkten för byggarbetena.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

2009 II tilläggsb. —
2009 I tilläggsb. —
2009 budget —
2008 bokslut —
2007 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

265 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  De minskade ränteutgif-

terna beror på att den allmänna räntenivån
sjunkit under hela början av året och att den
mot sommaren 2009 sjönk till en historiskt sett
mycket låg nivå. 2009 II tilläggsb. -265 000 000

2009 budget 2 150 000 000
2008 bokslut 2 229 927 546
2007 bokslut 2 323 431 221

09. Övriga utgifter för statsskulden

20. Arvoden och andra utgifter för statsskul-
den (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds huvudsakligen av att nettoupplå-
ningen ökat och att utgifterna för kontantsäker-
heter i anknytning till hanteringen av kreditris-
ken har ökat.

2009 II tilläggsb. 8 000 000
2009 budget 23 000 000
2008 bokslut 21 583 081
2007 bokslut 17 075 030

Specificering av avdrag (mn euro)

Serieobligationslån -175
Övriga masskuldebrevslån -14
Skuldförbindelselån -71
Skuldebrevslån -5
Sammanlagt -265

Specificering av tillägg €

Emissions- och försäljningskostnader 3 000 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet 5 000 000
Sammanlagt 8 000 000


