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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd). En
kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har avgett sitt betänkande om regeringens proposition
om statsbudgeten för 2010, som överlämnades den 15 september
2009.
Den ekonomiska högkonjunkturen inom världshandeln och
världsekonomin som pågick i flera år stannade upp hösten 2008 och
efter det har nedgången varit brant. Under de senaste månaderna har
recessionen inom världsekonomin visat tecken på att återhämta sig,
men tills vidare är det för tidigt att påstå att recessionen är över. Det
finns skäl att anta att återhämtningen inom världsekonomin kommer
att gå långsamt, för bl.a. den växande arbetslösheten i industriländerna gör hushållen försiktiga. Olika länder och regioner återhämtar
sig olika snabbt och vid olika tidpunkter; i Europa kan återhämtningen infalla något senare än på andra håll. Också inom den internationella ekonomin finns det fortfarande risker. En ökning av kreditförlusterna och den pågående rensningen av bankernas balanser i
synnerhet i Europa kan göra att krisen på finansmarknaden tillspetsas på nytt.
Nedgången i världshandeln har haft en stark inverkan på den ekonomiska aktiviteten i Finland, som är beroende av sin export. Produktiviteten minskade kraftigt i början av 2009 och har ännu inte
upphört att minska, i motsats till vad som verkar ha skett i Europa.
Också i Finland har man emellertid fått preliminära uppskattningar
om att recessionens botten har nåtts. Om ekonomin återhämtar sig
som väntat hos Finlands viktigaste handelspartner, förutspås exportindustrin år 2010 leda nationalprodukten till en liten ökning på
ungefär en halv procent.
Arbetstillfällena minskar i synnerhet på grund av den krympande
exporten men också på grund av minskad inhemsk efterfrågan. År
2010 sjunker sysselsättningsgraden till ca 66 %, dvs. till samma
nivå som för tio år sedan. Arbetslöshetsgraden stiger till i genomsnitt 10½ %, och de arbetslösa uppgår till ca 280 000. Ett allvarligt
problem är att arbetslösheten varar allt längre, och därigenom börjar
också den strukturella arbetslösheten tillta.
Konsumentpriserna har i regel slutat sjunka, även om indexet under vissa månader ännu sjunker jämfört med månaden innan. År
2010 förutspås konsumentpriserna stiga med ca 1 %.
Stimulansåtgärderna i Finland och många andra länder har varit
omfattande och övergripande. Det är för tidigt att bedöma hur effektiv den offentliga stimulansen har varit, men det är trovärdigt att stimulansåtgärderna har medverkat till den senaste tidens uppmuntrande uppgifter om ekonomisk aktivitet såväl utomlands som här
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hemma. Finanspolitiken måste under de närmaste åren stramas åt på
grund av de offentliga ekonomiernas stora skuldsättning och effekterna av den stimulerande finanspolitiken försvagas också med tiden. För att man ska kunna återgå till en hållbar tillväxtbana måste
förtroendet stärkas och en marknadsorienterad tillväxt inledas. Det
måste särskilt ses till att åtgärder från det allmännas sida inte leder
till protektionism eller tränger undan aktiva åtgärder, och härigenom framtida tillväxtpotential, inom den privata sektorn.
Trots att konjunkturutsikterna förbättrats något kommer de offentliga samfundens finansiella ställning att försvagas ytterligare år
2010 och underskottet i förhållande till totalproduktionen kommer
att överstiga gränsen på 3 % första gången under Finlands EMUmedlemskap.
År 2010 kommer att bli mycket svårt för hela det kommunala fältet. Till följd av den försvagade sysselsättningen och skattelättnaderna minskar intäkterna av kommunalskatten. Skattelättnaderna
kompenseras genom statsandelarna. Även om inkomstnivån inom
den kommunala sektorn stiger långsammare och slopandet av folkpensionsavgiften minskar utgiftstrycket i kommunerna, hotar kommunernas årsbidrag att försvagas betydligt utan åtgärder som balanserar utgifterna och inkomsterna.
Till följd av finanskrisen riskerar det uppstå en allvarlig obalans
mellan kommunernas inkomster och den beräknade utgiftsnivån.
Hur balansen i ekonomin utvecklas under 2010 och efter det beror
vid sidan om hur samhällsekonomin återhämtar sig även på kommunernas och samkommunernas framtida beslut i anslutning till beskattningen och en dämpning av utgiftsökningen samt i synnerhet
på arbetsmarknadslösningarna inom den kommunala sektorn. Endast en synnerligen moderat löneuppgörelse skapar förutsättningar
för att trygga en stabil utveckling av den arbetsintensiva kommunalekonomin.
Trycket på att skärpa kommunalbeskattningen är mycket stort.
Genom att höja fastighetsskatten kan kommunerna minska trycket
på att höja den kommunala skattegraden.
Det uppskattas att kommunernas skatteinkomster sjunker i år och
nästa år. Inom den närmaste framtiden antas den ekonomiska tillväxten och därigenom tillväxten av kommunernas skatteinkomster
vara permanent långsammare än under de senaste åren. Den ökade
efterfrågan på basservice och den åtstramade arbetsmarknaden ökar
kostnadstrycket på kommunerna. Kommunernas behov av ombyggnad och nyinvesteringar är också betydande. Om kommunalekonomins utgifter fortsätter att öka i samma snabba takt som under de senaste åren, leder detta till en bestående skuldspiral för den kommunala ekonomin. Betydelsen av reformer som förbättrar
produktiviteten inom basservicen betonas således mer än tidigare.
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Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %
Arbetslöshetsgrad, %
Sysselsättningsgrad, %
Konsumentprisindex, förändring, %
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %

2006

2007*

2008*

2009**

2010**

167,0
4,9
7,7
68,9
1,6
3,8

179,7
4,2
6,9
69,9
2,5
4,3

184,7
1,0
6,4
70,6
4,1
4,3

175
-6
9
68
0
4

177
½
10½
66
1
4

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

Skatter och socialskyddsavgifter
Offentliga samfunds utgifter
Offentliga samfunds nettokreditgivning
Statsförvaltningen
Lokalförvaltningen
Arbetspensionsanstalterna
Övriga socialskyddsfonder
Primärt sparande
De offentliga samfundens skuld (EMU)
Statsskulden

2005

2006
2007
2008* 2009** 2010**
i förhållande till bruttonationalprodukten, %

43,9
50,3
2,6
0,4
-0,7
3,0
0,0
2,4
41,8
38,2

43,4
48,7
3,9
0,9
-0,3
3,2
0,2
3,5
39,3
35,3

42,9
47,3
5,2
2,1
-0,1
3,0
0,3
4,6
35,2
31,2

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med
ett nettobelopp på 245 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över
skatteinkomster höjs med 259 miljoner euro, varav 224 miljoner
euro följer av att kalkylen för samfundsskatten höjs på basis av de
belopp som influtit samt på basis av Skatteförvaltningens kalkyl
över debiteringen av samfundens förskottsskatter. Debiteringskalkylen för skatteåret 2009 har höjts med sammanlagt 225 miljoner
euro, varför det är motiverat att debiteringskalkylen för skatteåret
2010 höjs med 240 miljoner euro. Kompletteringarna av förskotten
för skatteåren 2009 och 2010 och beloppen av förskotten för skatteåret 2011 har också preciserats.
Avsikten är att befrielsen från inkomstskatt i den apoteksverksamhet som bedrivs av Helsingfors universitet slopas, vilket beräknas
öka intäkten av samfundsskatt med 5,5 miljoner euro per år. Kommunernas andel av intäkten av samfundsskatt minskas så att slopandet av befrielsen från inkomstskatt i apoteksverksamheten inte ökar
kommunernas skatteinkomster. Staten kompenserar Helsingfors
universitet för den verkan slopandet av befrielsen från inkomstskatt
har.
Intäktskalkylen över bilskatten föreslås bli höjd med 35 miljoner
euro på grund av att försäljningsprognosen för nya personbilar har
förbättrats.

43,0
49,0
4,4
0,9
-0,2
3,7
0,1
3,3
34,2
29,4

41,6
54,6
-2,7
-4,6
-0,5
2,7
-0,3
-3,9
41,4
36,9

Inkomstposterna

41,0
55,8
-4,5
-6,1
-0,5
2,5
-0,4
-5,6
48,2
43,9
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Ränteintäkterna av statens depositioner beräknas minska med 17
miljoner euro på grund av att depositionsräntorna har sjunkit mer än
väntat. Senatfastigheters räntor till staten minskar med 11,4 miljoner euro och återbetalningarna till staten med 36,6 miljoner euro,
vilket föranleds av att aktier i universitetsfastighetsbolagen har
överlåtits till universiteten utan vederlag. I detta sammanhang ska
Senatfastigheters balansräkning arrangeras så att affärsverkets lånekapital minskar för att affärsverkets soliditet inte försvagas till följd
av överföringen av aktier. Uppskattningen av Forststyrelsens inkomstföring höjs med 29,2 miljoner euro.
Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg på 248
miljoner euro och i inkomstsposterna ett nettotillägg på 245 miljoner euro. Den kompletterande budgetpropositionen uppvisar sålunda ett underskott på 2,4 miljoner euro. Statens nettoupplåning år
2010 föreslås uppgå till 13,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas
uppgå till 78 miljarder euro i slutet av 2010, vilket är ca 44 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Den finansiella ramen för 2010 justeras med totalt 17,38
miljoner euro för att motsvara de förändringar som skett i pris- och
kostnadsnivån, vilket beror på att beräkningen av statsandelsindexet
har preciserats. I ramnivån görs dessutom en justering på 2,65 miljoner euro som motsvarar de ändringar som skett i budgetens struktur. Efter justeringen är utgiftsramen för 2010 inalles 36 996 miljoner euro. Den totala summan av de anslag som ingår i ramen föreslås uppgå till 36 655 miljoner euro, varvid för 2010 kvarstår 41
miljoner euro som en ofördelad reserv utöver de 300 miljoner euro
som reserverats för tilläggsbudgetbehov.
Som utgifter utanför ramen föreslås 13 779 miljoner euro. De extra utgifter på 175 miljoner euro som föranleds av att kostnadsansvaret för grunddagpenningen under permitteringar överförs på staten räknas som utgifter utanför ramen. Detta beror på att man avstår
från att i tillräcklig grad höja arbetslöshetspremierna, dvs. att arbetslöshetsförsäkringsfonden kompenseras för de kostnadsverkningar
som följer av de aktiva ändringarna av beskattningsgrunderna.

A9

ALLMÄNT

Strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment
Ärende
24.30.66

28.70.20
29.40.52
33.20.50,
33.20.51,
33.20.52

2010

Anslaget för momentet för utvecklingssamarbete ökas med 1 miljon
euro i utgifter för Nordiska utvecklingsfondens (NDF) samarbetsprojekt. Motsvarande inkomster har antecknats under moment
12.24.99 (genomgångspost).
Återtagande och ombudgetering av 2008 års anslag för datasystemprojekt.
Kompensering till Helsingfors universitet för slopandet av befrielsen
från inkomstskatt för universitetetsapoteket (motsvarande inkomstverkningar per år beaktas under moment 11.01.02).
Överföring av förmåner som betalas för tiden för arbetslivsträning
och av vissa ersättningar för uppehälle från moment 32.30.51 till
moment 33.20.50, 51 och 52, dvs. en överföring till moment utanför
ramen.

Sammanlagt

Det föreslås att investeringsfullmakten för Senatfastigheter höjs
med 20 miljoner euro på grund av investeringsbehoven hos vissa av
dess fastighetsdotterbolag.
Till statsandelarna för kommunernas basservice föreslås ett tilllägg på 0,8 miljoner euro till följd av Nyslott stads skärgårdstillägg
och ett tillägg på 2,4 miljoner euro till följd av att åldersgränsen för
skyldigheten att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte slopas. I statsandelarna föreslås det å andra sidan ett avdrag på 2,7 miljoner euro på grund av att skatteinkomstutjämningarna har preciserats.
Uppskattningen av den förändring i kostnadsnivån som ska beaktas i statsandelarna har preciserats med 0,2 procentenheter, varför
det föreslås att nivån på statsandelsmomenten under finansministeriets och undervisningsministeriets förvaltningsområden justeras
med sammanlagt ca 17,4 miljoner euro.
Det föreslås att ägararrangemangen i anslutning till bolagiseringen av universitetens servicecenter Certia och den statliga finansieringen ses över så att den övergångstid under vilken staten ska avstå
från aktierna förlängs med två år till 2014 och så att föremålet för
inlösenskyldigheten i fråga om statens aktier dessutom ska vara en
fråga som bestäms i ägaravtalet.
För hederspris som delas ut till sådana unga som inte fyllt 29 år
som på ett skapande sätt har sysselsatt sig själva och andra föreslås
ett anslag på 0,5 miljoner euro för 2010.
För planeringen av trafikprojekt som genomförs som ett samarbete mellan staten och gruvföretag i norra Finland föreslås till anslaget
för basunderhåll av trafikleder ett tillägg på 0,5 miljoner euro och
en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av 6 miljoner euro för betalning av statens medfinansiering på 50 %.

2011

1,0
4,5
5,5

5,5

-8,35
2,65

-8,35
-2,85

Senatfastigheters
investeringsfullmakt
Kommunernas
statsandelar

Arrangemangen
i anslutning till
bolagiseringen av Certia

Hederspris för skapande
självsysselsättning
Planering av trafikprojekt
i anslutning till gruvprojekten i norra Finland
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På grund av det svåra konjunkturläget föreslås det att det inom
innovationsstödet för skeppsbyggnad beviljas en fullmakt för efterfinansiering motsvarande 10 miljoner euro.
På grund av att Penningautomatföreningens intäktsutveckling har
varit sämre än väntat föreslås det att kalkylen för den intäkt som organisationen intäktsför i statsbudgeten sänks med 15 miljoner euro.
Det föreslås att en motsvarande anslagsminskning riktas till Penningautomatföreningens bidrag till samfund och stiftelser.
Det föreslås att förmåner som betalas för tiden för arbetslivsträning och vissa ersättningar för uppehälle överförs från arbets- och
näringsministeriets huvudtitel till social- och hälsovårdsministeriets
huvudtitel för att betalas från momenten för utkomstskyddet för arbetslösa till ett belopp av sammanlagt 8,35 miljoner euro.
För att staten 2010 ska delta i finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskydd för arbetslösa som betalas under permitteringar med en andel som motsvarar finansieringen av grunddagpenningen föreslås det ett tillägg på 175 miljoner euro till statens andel till
arbetslöshetskassorna.
Till de utgifter som föranleds av Östersjötoppmötet föreslås 0,553
miljoner euro.
Till Dataombudsmannens byrå föreslås en anslagsökning av engångsnatur på 0,13 miljoner euro på grund av att inkomstkalkylen
över de nettobudgeterade tillsynsavgiftsinkomsterna har sjunkit.
Till de merutgifter av engångsnatur som föranleds av personalpolitiska åtgärder på grund av att fängelset i Konnunsuo läggs ned och
verksamheten vid fängelset i Pelso skärs ned föreslås 0,25 miljoner
euro.
Det föreslås att anslaget för statens regionförvaltningsverk ökas
med 0,4 miljoner euro på grund av ändringar av det nya verkets lokaler.
I syfte att trygga finansieringen av den grundläggande verksamheten vid statens skolhem och Europaskolorna samt för att täcka hyresutgifterna för de tillfälliga lokalerna för skolan Jyväskylän
näkövammaisten koulu föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner
euro.
Det föreslås att av försvarsmaktens omkostnader överförs 3 miljoner euro till kommunikationsministeriets omkostnader i anslutning till bolagiseringen av Luftfartsverket och ändringen av avgifterna för den militära luftfarten.
Det föreslås att anslagen för närings-, trafik- och miljöcentralerna
ökas med 9,4 miljoner euro, varvid som tillägg har beaktats 1 miljon
euro för utgifter för systemavgifter samt som tillägg av engångsnatur har beaktats 1 miljon euro för utgifter för inrättandet av närings, trafik- och miljöcentraler och 4,7 miljoner euro för utgifter i anslutning till servicecentraler samt 2,7 miljoner euro för att en omfördelningsåtgärd som tidigare föreslagits under momentet delvis åter-

A 11

ALLMÄNT

tas. Samtidigt föreslås dock att 0,45 miljoner euro dras av som en
överföring till finansministeriets huvudtitel.
Till betalning av licensavgifterna för TE-centralernas arbetsstationer i anslutning till förenhetligandet av informationstekniken
inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde föreslås ett tilllägg på 0,7 miljoner euro.
För Konkurrensverket föreslås ett tillägg på 0,32 miljoner euro för
betalning av de rättegångskostnader jämte dröjsmålsränta som verket dömts att ersätta.
På grund av att utbetalningarna i anslutning till investeringen i ett
informationssystem för statens ekonomi- och personalförvaltning
har preciserats föreslås det år 2010 ett anslag på 4,5 miljoner euro,
som täcks genom att det överföringsanslag som budgeterats för projektet 2008 återtas och budgeteras på nytt. Dessutom föreslås det att
den fullmakt som är avsedd för förbindelser i anslutning till det nya
informationssystemet till stöd för beredningen av budgeten och
rambesluten för statsfinanserna höjs med 0,4 miljoner euro till 3,5
miljoner euro. Behovet av höjningen beror på att informationssystemet kommer att användas under en längre tid än planerat.
Till bostadsbidraget föreslås ett tilläggsanslag på 24 miljoner euro
och till grundskyddet vid arbetslöshet ett tilläggsanslag på 13,8 miljoner euro främst till följd av den förutspådda utvecklingen av arbetslöshetssituationen. På grund av de ekonomiska utsikterna föreslås också en anslagsökning på 7 miljoner euro för statens utgifter
till följd av lagen om pension för företagare. Det föreslås att behovskalkylen över utgifter på grund av sjukförsäkringslagen sänks med
14,4 miljoner euro. Detta grundar sig på en höjning av behovskalkylen med 3,5 miljoner euro på grund av att mervärdesskatten höjs
och på en minskning av behovskalkylen med 17,9 miljoner euro till
följd av andra faktorer.

Precisering av vissa
utgiftsposter

A 12

ALLMÄNT

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika
huvudtitlarna, euro
Regeringens
Komplettebudgetproposi- ringsproposiHuvudtitel
tion
tion
Sammanlagt
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisningsministeriets förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

122 249 000
15 323 000
78 127 000
1 187 594 000
789 679 000
1 266 682 000
2 703 905 000
14 859 567 000

122 249 000
15 323 000
169 000
78 296 000
2 516 000 1 190 110 000
351 000
790 030 000
-257 000 1 266 425 000
3 500 000 2 707 405 000
8 453 000 14 868 020 000

6 186 419 000

21 207 000

6 207 626 000

2 825 811 000

2 487 000

2 828 298 000

2 195 042 000

11 310 000

2 206 352 000

4 222 491 000

1 620 000

4 224 111 000

11 328 232 000
328 098 000
2 076 000 000
50 185 219 000

198 755 000 11 526 987 000
-2 200 000
325 898 000
- 2 076 000 000
247 911 000 50 433 130 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på
de olika avdelningarna, euro
Regeringens
Komplettebudgetproposi- ringsproposiAvdelning
tion
tion
Sammanlagt
11.
12.
13.

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

30 980 699 000
4 656 647 000

37 163 746 000

245 487 000 37 409 233 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

13 021 473 000
50 185 219 000

2 424 000 13 023 897 000
247 911 000 50 433 130 000

1 317 900 000
208 500 000

259 000 000 31 239 699 000
22 287 000 4 678 934 000
800 000
-36 600 000

1 318 700 000
171 900 000
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ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
Brutto- och nettobudgetering
I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras:
1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i
anslutning till statslån samt utgifter till följd av
derivat som skyddar statslånens kapital,
2) ränteinkomster av statslån och inkomster
som uppkommer genom derivat som skyddar
räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter
till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån,
3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,
4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner
som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del
påtagit sig ansvaret för,
5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till
en pensionsanstalt och återbäring av sådana
belopp till staten,
6) statsbidrag som enligt lag betalas till en
kommun och belopp som en kommun enligt
beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet
ska betala till staten.
Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av
och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, omfattas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de
utgifter för den som avses i beskrivningen av
omkostnadsmomentets standardinnehåll och i

beslutsdelen i momentmotiveringen av nettobudgetering. Inkomster och utgifter som ska
nettobudgeteras är härvid bl.a.
1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet,
2) betalningsandelar i form av inkomst av
andra parter som deltar i ett forskningsprojekt
eller motsvarande samprojekt som genomförs
på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar
och utgifter för projektet eller verksamheten,
3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och
utgifter som hänför sig till dessa inkomster,
4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot
dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi.
Skatter, avgifter av skattenatur och böter är
inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med
undantag för likviditetsbelopp som enligt lag
betalas till en pensionsanstalt eller återbäring
av sådana belopp eller statsbidrag som enligt
lag betalas till en kommun eller sådana belopp
som en kommun enligt beräkningsgrunderna i
statsbidragssystemet skall betala till staten, kan
inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av
egendom, med undantag för försäljning av aktier eller anskaffning av lös egendom avsedd
för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet eller försäljning av lös egendom, kan
inte heller omfattas av nettobudgetering.
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F ö r k l a r i n g : Det första, andra och tredje
stycket i beslutsdelen ersätter det andra, det
femte och det sjunde stycket under kapitlet
Brutto- och nettobudgetering i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har den
sjunde punkten i andra stycket slopats till följd
av förändring av lagen om statsbudgeten, på
grund av detta har det sjunde stycket ändrats
och det femte styckets femte punkt har som
onödig slopats.
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
02. (11.01.01, delvis) Samfundsskatt
Under
momentet
beräknas
inflyta
2 706 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 224 000 000 euro jämfört med
det belopp på 2 482 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att de uppgifter som påverkar samfundsskatteprognosen
har preciserats. Debiteringskalkylen för år
2009 har höjts med sammanlagt 225 miljoner

euro till 4 000 miljoner euro utgånde från uppgifter om influtna belopp och Skatteförvaltningens senaste kalkyl över debiteringen av
samfundens förskottsskatter. Till följd av detta
är det motiverat att också höja debiteringskalkylen för skatteåret 2010 med sammanlagt 240
miljoner euro, varvid kalkylen över förskotten
år 2010 stiger.
Ändringarna i förskotten och kompletteringarna av förskotten framgår närmare av tabellen
nedan.

Ändringar i prognosen över statens intäkter av samfundsskatten år 2010 (mn euro)
Förskott
Komplettering
Förskott
för följande
År
av förskott
för året
år
Skatteåret 2009
Skatteåret 2010
Skatteåret 2011
Sammanlagt

30
10

200

40

200

100
100

Sammanlagt
30
210
100
340
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Statens intäkter av samfundsskatten

224

Statens utdelning, %

65,46

Av tillägget föranleds 4,4 miljoner euro av
att befrielsen från inkomstskatt för den apoteksverksamhet som Helsingfors universitet
bedriver slopas i en regeringsproposition som
innehåller förslag till ändring av de bestämmelser som gäller universitetens beskattning.
På årsnivå ökar ändringen intäkterna av samfundsskatten med sammanlagt uppskattningsvis 5,5 miljoner euro. I regeringspropositionen
ändras kommunernas och statens utdelning av
samfundsskatten så att den ökning av skatteintäkterna som de beskattningsarrangemang som
gäller apoteksverksamheten medför för kom-

munerna överförs till staten, eftersom staten
kommer att kompensera Helsingfors universitet för den verkan slopandet av befrielsen från
inkomstskatt har. Statens utdelning höjs med
0,04 procentenheter och kommunernas utdelning sänks på motsvarande sätt.
2010 budget
2010 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

2 706 000 000
-1 442 000 000
-1 520 000 000
5 018 000 000
4 910 391 495

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under
momentet
beräknas
inflyta
850 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 35 000 000 euro jämfört med
det belopp på 815 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en förbättrad
prognos över intäkten av bilskatt. År 2010 be-

räknas försäljningen av nya personbilar uppgå
till 94 000 stycken, då den i budgetpropositionen uppskattades till ca 90 000 stycken.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

850 000 000
-69 000 000
-250 000 000
1 075 000 000
1 016 005 178
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 130 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 3 130 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av Nordiska utvecklingsfondens (NDF) andel av ett samar-

betsprojekt mellan ministeriet och NDF. Med
inkomster från NDF täcks NDF:s andel av
nämnda samarbetsprojekt, vars utgifter har
budgeterats under moment 24.30.66.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

4 130 000
596 000
1 922 000
1 500 000
3 463 275

28. Finansministeriets förvaltningsområde
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden
Under
momentet
beräknas
inflyta
30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Av inkomsterna inflyter 19 737 500 euro
från förskott på utdelningen till staten från

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab,
som är i likvidation, och 10 262 500 euro från
Statens säkerhetsfonds intäktsföring till budgetekonomin.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2008 bokslut

30 000 000
43 700 000
54 000 000
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12.30
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 287 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 787 000 euro jämfört med det
belopp på 1 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att statens fordringar betalas i enlighet med Kouvola hovrätts
dom nr 454 av den 8 april 2009.
Sydöstra Finlands skogscentral har på grund
av ekonomiskt missbruk av statliga medel
ålagts att betala sammanlagt 1 411 240 euro till

jord- och skogsbruksministeriet. Fordringsbeloppen och den dröjsmålsränta som förfaller
till betalning fram till den 1 januari 2010 uppgår till sammanlagt 1 787 000 euro och de inkomstförs under detta moment.
Eftersom skogscentralen inte förfogar över
egna medel för ändamålet, finns motsvarande
statsbidrag under moment 30.60.46. Indrivningen av fordringar hos andra ersättningsskyldiga fortsätter.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

3 287 000
1 500 000
6 310 917

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
Under
momentet
beräknas
inflyta
380 995 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 15 000 000 euro jämfört med
det anslag på 395 995 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att intäktskalkylen för Penningautomatföreningen har
sjunkit.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

380 995 000
407 495 000
420 995 000

39. Övriga inkomster av blandad natur
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag
Under
momentet
beräknas
inflyta
54 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 4 500 000 euro jämfört med det
belopp på 50 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att ett belopp

som motsvarar det treåriga reservationsanslag
som i budgeten för 2008 beviljats under moment 28.40.21 har återtagits. Det återtagna beloppet har beaktats vid dimensioneringen av
anslaget under moment 28.70.20.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

54 500 000
50 000 000
86 813 573
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster
04. Räntor på statens lån till affärsverken
Under
momentet
beräknas
inflyta
41 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 11 400 000 euro jämfört med
det belopp på 52 500 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att universitetsfastighetsbolagens aktier som ska överlåtas
till universiteten överförs ur Senatfastigheters
balansräkning till finansministeriets balansräkning. Överföringen av universitetsfastighetsbolagens aktier antecknas i Senatfastigheters
balansräkning som minskning av lånekapital
och eget kapital enligt den fullmakt som riksdagen beviljat för den andra tilläggsbudgeten
för 2009 så att affärsverkets soliditet kvarstår
på nuvarande nivå.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

41 100 000
56 100 000
67 301 347

07. Räntor på depositioner
Under
momentet
beräknas
inflyta
53 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 17 000 000 euro jämfört med
det belopp på 70 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att depositionsräntorna sjunkit mer än beräknat. Det genomsnittliga beloppet av kassareserverna beräknas förbli oförändrat, 7 miljarder euro, men
genomsnittsavkastningen förväntas sjunka
från 1 procent till 0,75 procent.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

53 000 000
-32 000 000
-73 000 000
178 000 000
258 444 409
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05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst
Under
momentet
beräknas
inlyta
158 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 29 200 000 euro jämfört med
det belopp på 128 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av extra intäktsföring av Forststyrelsens vinst för år 2008.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

158 000 000
195 500 000
227 207 000
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under
momentet
beräknas
inflyta
128 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 36 600 000 euro jämfört med
det belopp på 165 100 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att universitetsfastighetsbolagens aktier som ska överlåtas
till universiteten överförs ur Senatfastigheters

balansräkning till finansministeriets balansräkning. Överföringen av universitetsfastighetsbolagens aktier antecknas i Senatfastigheters
balansräkning som minskning av lånekapital
och eget kapital enligt den fullmakt som riksdagen beviljat för den andra tilläggsbudgeten
för 2009 så att affärsverkets soliditet kvarstår
på nuvarande nivå.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

128 500 000
162 700 000
166 645 427

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 13 023 897 000
euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 424 000 euro jämfört med det
belopp på 13 021 473 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av föreslagna
ändringar i inkomstposter och anslag i denna
kompletterande budgetproposition.
Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen med
vidstående tabell:

Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
(netto)
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget

13 074
-40
-10
13 024

13 023 897 000
2 245 560 000
5 606 836 000
2 411 114 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

90. Övriga utgifter
21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 640 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 169 000 euro jämfört med det
belopp på 471 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att kostnaderna för

anskaffning av de ordnar som statsrådets kansli
ska betala har stigit.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

640 000
471 000
393 732
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
204 413 000 euro.
Vid utrikesministeriet inrättas en tjänst som
kommunikationsdirektör. Lönen bestäms enligt avlöningsförfarandet för statens tjänstemannaledning.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen fogas som
andra stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen, varvid det nuvarande
andra stycket blir tredje stycket.

Tillägget på 533 000 euro jämfört med det
belopp på 203 880 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av utgifterna
för Östersjötoppmötet.
I samband med att tjänsten som kommunikationsdirektör tillsätts dras en avdelningschefsuppgift in.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

204 413 000
2 229 000
—
202 058 000
196 271 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplan
01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper
03. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMILoperationen)
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-operationen)
05. Gemensamma utgifter

€
8 280 000
224 000
17 048 000
4 100 000

06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och
Hercegovina (EUFOR/ALTHEAoperationen)
560 000
07. Utgifter för Finlands FNavdelning i Sudan (UNMISoperationen)
224 000
08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan
(ISAF-operationen)
13 187 000
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09. I reserv för merutgifter för
pågående operationer eller för
förlängning av dem, för eventuella
nya krishanteringsoperationer
samt för andra utgifter för krishantering
7 877 000
10. Utgifter för Atalanta-operationen
255 000
13. Utgifter för krishanteringsoperationen i Tchad och Centralafrikanska republiken
8 019 000
Sammanlagt
59 774 000

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 03. i dispositionsplanen ökats
med 14 000 euro, anslaget under punkt 04. i
dispositionsplanen med 729 000 euro, anslaget
under punkt 06. i dispositionsplanen med
35 000 euro, anslaget under punkt 07. i dispositionsplanen med 13 000 euro och anslaget
under punkt 13. i dispositionsplanen med
210 000 euro. Rubriken för punkt 08. i dispositionsplanen, Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen), har ändrats till Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAFoperationen), och anslaget ökats med 306 000
euro jämfört med budgetpropositionen. Punkt
14. i dispositionsplanen, Utgifter för Atalantaoperationen, har flyttats och blivit punkt 10.
Utgifter för Atalanta-operationen, och anslaget
under den har ökats med 225 000 euro jämfört
med budgetpropositionen.

Tilläggen på sammanlagt 1 532 000 euro
föranleds huvudsakligen av att lönerna för personer i militära krishanteringsuppgifter höjdes
den 1 oktober 2009 och de täcks med anslaget
under punkt 09. i dispositionsplanen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

59 774 000
—
58 919 000
46 618 493

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)
Anslaget får användas
5) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i fredsförmedlarverksamhet och stärkandet av kapaciteten till följd av det.
Dispositionsplan
01. Civil krishantering
02. Valobservatörer
03. Fredsförmedling
Sammanlagt

€
17 745 000
200 000
400 000
18 345 000

F ö r k l a r i n g : Punkt fem i stycket i beslutsdelen blir punkt fem i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

18 345 000
18 257 000
11 991 283

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 737 504 000 euro.
Anslaget får användas

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete
(DFID) och Nordiska utvecklingsfonden
(NDF).

24.90
Dispositionsplan

€

1. Multilateralt utvecklingssamarbete
205 383 000
2. Utvecklingssamarbete med
enskilda länder och regioner1)
264 383 000
3. Europeiska utvecklingsfonden
49 605 000
4. Utvecklingssamarbete som inte
inriktats enligt land
43 000 000
5. Humanitärt bistånd
69 688 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och
utvecklingspolitisk information
4 745 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision
2 000 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för
utvecklingssamarbete (KePa) och
informationen om utvecklingssamarbetet
83 700 000
9. Räntestöd
15 000 000
Sammanlagt
737 504 000
1) Innefattar

1 630 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens
departement för utvecklingssamarbete (DFID) och
1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan
utrikesministeriet och Nordiska utvecklingsfonden
(NDF).
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt fem i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt fem i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 736 504 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att utgifter
för samarbetsprojekt med Nordiska utvecklingsfonden (NDF) har tagits upp i dispositionsplanen under punkt 2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner. Motsvarande
inkomster
från
Nordiska
utvecklingsfonden har antecknats under moment 12.24.99.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

737 504 000
—
1 922 000
730 987 000
667 850 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)
Dispositionsplan
Medborgarorganisationernas Europainformation
Finlands FN-förbund
Den finländska kommittén för europeisk
säkerhet
Samerådet
Organisationer som stöder OSSE:s
verksamhet samt människorättsorganisationer
FRK:s bekantgörande av internationell
humanitär rätt och Genèvekonventionerna i Finland

€
515 000
315 000
110 000
75 000
45 000
65 000

Medborgarorganisationernas nätverk för
konfliktförebyggande KATU
70 000
Finlands Atlantsällskap
130 000
Crisis Management Initiative ry
450 000
Andra organisationer som bedriver
internationell verksamhet
15 000
Sammanlagt
1 790 000

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Anslaget under punkten Finlands FN-förbund i dispositionsplanen har ökats med
15 000 euro och anslaget under punkten Den
finländska kommittén för europeisk säkerhet i
dispositionsplanen med 20 000 euro. Tilläggen
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på sammanlagt 35 000 euro täcks med anslaget
under punkten Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet i dispositionsplanen.
Punkten KATU ry i dispositionsplanen i
budgetpropositionen har ändrats till Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

1 790 000
1 980 000
1 601 374

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 983 000 euro jämfört med det
belopp på 17 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de uppskattade
ändringarna i växelkurserna år 2010.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

1 000 000
1 000 000
17 000
—
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
6 241 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 130 000 euro jämfört med budgetpropositionens 6 111 000 euro är en engångsutgift och föranleds av att de nettobudgeterade inkomsterna av avgifterna som tas ut för
att finansiera de merkostnader för dataombudsmannens byrå som föranleds av tillsynsuppgifterna enligt 32 § 1 mom. 1 punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004, ändrad genom 125/2009)
förutses minska jämfört med tidigare uppskattning. Avsikten har varit att de tilläggsutgifter
som föranleds av lagändringen, som trädde i
kraft den 1 juni 2009, från och med inledningen av 2010 ska täckas med de avgifter som tas
ut i enlighet med 32 § 2 mom. i lagändringen
(125/2009). Det har dock inte ännu uppstått efterfrågan på avgiftsbelagda tillsynsprestationer, och efterfrågan i inledningsskedet av verksamheten antas bli mindre än vad som tidigare
uppskattats.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

6 241 000
6 476 000
6 276 000

50. Understöd (fast anslag)
Dispositionsplan (1 000 euro)
Understöd för upprätthållande av samernas
kulturella autonomi (högst)
1 751
Övriga understöd (högst)
520
Sammanlagt
2 271

Förklaring:
Beslutsdelens dispositionsplan ersätter dispositionsplanen i momentets beslutsdel i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har dispositionsplanens andra punkt, Understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga
kriminalitet och som tar hand om brottsoffer
samt utvärdering av arbetet för att förebygga
kriminalitet, slagits samman med den tredje
punkten, Övriga understöd, vilket ökar flexibiliteten vid användningen av anslaget för de användningsändamål som avses i andra stycket
2—5 punkten i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

2 271 000
2 170 000
2 112 794
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25.10
10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Dessutom får 11 tingsdomartjänster (6 T13
och 5 T11) inrättas vid tingsrätterna från och
med den 1 januari 2010, under förutsättning att
antalet visstidsanställda tingsdomare och
tingsfiskaler minskas i motsvarande grad.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som
fjärde stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och det nuvarande fjärde stycket blir femte stycke.

Det är nödvändigt att inrätta tjänsterna, eftersom uppgifterna är av bestående art och det
inte längre finns någon motivering till att tjänsterna är inrättade för viss tid, samt för att utveckla tjänstestrukturen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

229 470 000
105 000
235 307 000
226 276 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
218 596 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med 218 375 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen är förändringen
221 000 euro. I detta belopp har som tillägg av
engångsnatur beaktats 250 000 euro i merutgifter som föranleds av personalpolitiska åtgärder på grund av att fängelset i Konnunsuo
läggs ned och verksamheten vid fängelset i
Pelso skärs ned, och ett avdrag på 29 000 euro
som föranleds av överföringen av löneutgifter
och andra utgifter för ett årsverke till polisinrättningen i Uleåborg under moment 26.10.01
från och med den 1 september 2009.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

218 596 000
200 000
213 440 000
217 317 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten. Av anslaget får högst 1 200 000
euro användas vid arbetskolonierna för arbetsprojekt som gäller sådana objekt som ägs av en
kommun, en församling eller ett allmännyttigt
samfund samt för arbetsprojektet som gäller
Helsingfors—Malms flygplats, som ägs av Finavia Oy. Objekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen får anslag
även användas till arbetsprojekt vid objekt som
ägs av ett aktiebolag. Anslaget har år 2009
bland annat använts till arbetsprojektet vid
Helsingfors—Malms flygplats, som ägs av
Luftfartsverket. I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag (RP
145/2009 rd). Ändringen av beslutsdelen gör
det möjligt att även använda anslaget till arbetsprojektet vid Helsingfors—Malms flygplats, när det ägs av det aktiebolag som det fö-

25.40
reslås att ska inrättas. Det är fortfarande ändamålsenligt att använda fångarbete vid objektet.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

29

6 025 000
6 025 000
5 400 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering och
till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt för civil krishantering
som genomförs med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g : Punkt ett i stycket i beslutsdelen ersätter punkt ett i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

21 907 000
—
24 128 000
28 599 000

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna
programmet för solidaritet och hantering av
migrationsströmmar (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
4) till betalning av överföringsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Punkt fyra i stycket i beslutsdelen blir punkt fyra i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

8 656 000
2 843 000
9 515 000
-2 797 570

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
678 804 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 679 140 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 336 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 69 000 euro som en överföring av löneutgifter och andra utgifter från moment 25.40.01
och 28.10.02, samt som avdrag 405 000 euro
som en teknisk korrigering av omkostnadsdelen för StPL-avgiften.

26.20
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

678 804 000
1 100 000
1 500 000
661 942 000
646 123 000

20. Utgifter för transporter i samband med
avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Anslaget får användas
4) till utgifter som föranleds av säkerställandet av asylsökandes identitet.
F ö r k l a r i n g : Punkt fyra i stycket i beslutsdelen blir punkt fyra i det andra stycket i
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beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
I budgeten för 2009 ingår en motsvarande
användningsgrund, som möjliggör smidig
verksamhet från polisens sida i frågor som gäller asylsökandes identitet.
Anslaget är undantagsvis ett förslagsanslag
fastän det har användningsändamål som är beroende av prövning.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

2 500 000
850 000
2 500 000
2 175 392

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
219 971 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 70 000 euro jämfört med det belopp på 219 901 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en teknisk korrigering av omkostnadsdelen för StPL-avgiften.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

219 971 000
219 511 000
214 640 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
3) till anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg samt till anskaffningens förvaltnings-, rese- och planeringskostnader.
F ö r k l a r i n g : Punkt tre i stycket i beslutsdelen ersätter punkt tre i det andra stycket
under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

18 710 000
4 200 000
—
8 710 000
5 318 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
14 344 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till projekt som godkänts och finansierats
av EU samt till betalning av medfinansiering i

internationella projekt inom räddningsväsendet som genomförs med stöd ur EU:s fonder
2) till finansiering till enheten för prevention
av hem- och fritidsolyckor vid Institutet för
hälsa och välfärd i enlighet med det samarbetsavtal som gjorts upp
3) till Säkerhetsteknikcentralens omkostnader för uppgifter för myndighetstillsyn enligt
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lagen om anordningar inom räddningsväsendet
(10/2007) och för räddningsväsendets utvecklings-, utrednings- och beredningsuppgifter
enligt det årliga resultatavtalet
4) till betalning av utgifter som föranleds av
särskilda undersökningar av orsaken till en
eldsvåda eller annan olycka enligt 87 § 2 mom.
i räddningslagen
5) till betalning av ersättningar enligt 77 § 1
mom. i räddningslagen samt
6) till upprätthållande av beredskap på det
sätt som avses i 74 § i räddningslagen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 14 239 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
105 000 euro, varav 11 000 euro föranleds av
en teknisk korrigering av omkostnadsdelen för
StPL-avgiften och 94 000 euro av en överföring av användningsändamålen i punkt 4—6 i
beslutsdelen och motsvarande anslag från moment 26.30.20. Utgifter som helt grundar sig
på prövning har överförts från användningsområdet för förslagsanslaget.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

14 344 000
—
15 970 000
14 410 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
55 956 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 25 000 euro jämfört med det belopp på 55 981 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en teknisk korrigering av omkostnadsdelen för StPL-avgiften.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

55 956 000
54 177 000
55 588 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 406 000 euro.
Anslaget får användas
1) till omkostnader i enlighet med 74 § i
räddningslagen (468/2003) för användningen
av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till
ersättning av direkta kostnader till Finavia för
alarmerings- och ledningssystemet som hänför
sig till användningen av luftfartyg
2) till kostnader för lämnande och mottagande av internationell nödhjälp och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp, inkluderat
hjälp inom ramen för EU:s och andra internationella organisationers system för räddningstjänst och civil krishantering samt till betalning
av löneutgifter, beredskaps- och omkostnader
som föranleds av bi- eller multilateral tjänstgöring i grupperna för utvärdering och koordinering av och stöd för katastrofer (UNDAC,
UNDAC-support, IHP), vilka lyder under FN,
som sakkunnig i NATO:s Euroatlantiska partnerskapsråd (EAPC) och vid den internationella beredskapsenheten (FRF) inom Finlands
räddningstjänst samt för omkostnader som föranleds av sådana räddningsuppdrag i närområdena som av inrikesministeriet föreskrivs kommunerna; med beredskap avses också deltagande i upprätthållande av beredskap vid den
internationella samarbetsorganisationens samordningscentral för räddningstjänsten (EADRCC eller motsvarande) samt
3) till kostnader för spaningsverksamheten
för upptäckande av skogsbränder enligt 27 § i
räddningslagen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 94 000 euro jämfört med det belopp på 3 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av
användningsändamålen i punkt 4—6 i beslutsdelen i budgetpropositionen och motsvarande
anslag till moment 26.30.01. Utgifter som helt

26.40
grundar sig på prövning har överförts från användningsområdet för förslagsanslaget.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut
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3 406 000
3 500 000
2 476 997

40. Invandring
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
16 581 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 23 000 euro jämfört med det belopp på 16 558 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en teknisk korrigering av omkostnadsdelen för StPL-avgiften.

03. Främjande av invandrares integration
och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
3) till genomförande av integrationsfrämjande projekt, nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av
EU samt information som främjar integration.
F ö r k l a r i n g : Punkt tre i stycket i beslutsdelen ersätter punkt tre i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

2010 budget

16 581 000
3 000 000
2 000 000
13 668 000
14 450 000

859 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 656 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 18 580 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
76 000 euro och föranleds av att löneutgifter
för ett årsverke överförs från moment
27.10.01.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

18 656 000
15 076 000
20 726 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 309 820 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 303 320 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 500 000 euro och föranleds av att den allmänna mervärdesskattesatsen höjs från 22 %
till 23 % den 1 juli 2010.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

309 820 000
8 063 000
279 135 000
237 681 075

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 623 246 000 euro.
Fullmakter
1) År 2010 får långtidsavtal för anskaffning
av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så
att de får föranleda staten utgifter på högst
5 030 000 euro före utgången av 2010, högst

49 150 000 euro före utgången av 2011 och
högst 69 794 000 euro före utgången av 2012
(beställningsfullmakten för omkostnader).
5) År 2010 får avtal ingås till ett belopp som
motsvarar det belopp av beställningsfullmakterna för omkostnaderna åren 2008 och 2009,
beställningsfullmakten för utrustning till
fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena och beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbatal-

27.10
jonens prestationsförmåga (HESKY) som inte
är bundet, under förutsättning att de årliga betalningarna på grund av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som anförs i finansieringsplanen för beställningsfullmakterna i fråga.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen. Punkt 5 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter fogas som
punkt 5 till den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 583 146 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är tilllägget ett nettoanslag på 40 100 000 euro, som
omfattar ett tillägg på 43 176 000 euro som
överföring från moment 27.10.18 och ett avdrag på 3 000 000 euro som överföring till moment 31.01.01 och ett belopp på 76 000 euro
för löneutgifter för ett årsverke som överföring
till moment 27.01.01. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det
framgått att all den materiel som skulle anskaffas inte uppfyller de krav som ställs på för-
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svarsmateriel som finansieras med medel under moment 27.10.18 och därför måste finansieringen överföras till moment 27.10.01.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2010 med
29 850 000 euro jämfört med budgetpropositionen föranleds av en överföring av anskaffningar från moment 27.10.18. Det är nödvändigt att förnya beställningsfullmakterna för
omkostnaderna åren 2008 och 2009 samt beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena
och beställningsfullmakten för upprätthållande
och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga, eftersom en motsvarande
mängd beställningsfullmakter har förblivit
oanvända till följd av förseningar i fråga om ingåendet av avtal. Dessutom har tidigare förbindelser hävts, och därför är det nödvändigt att
använda anslagen till motsvarande anskaffningar.
De ändringar som föreslagits till beställningsfullmakterna med alla följdverkningar
genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde för 2010—2013.
Till följd av de ändringar som gjorts i momentets beslutsdel ändras fullmaktstablån enligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder
(1 000 euro)
Sammanlagt
fr.o.m.
2010
2011
2012
2013 2014—
2010
Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för service och
underhåll som gäller simuleringssystem
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för simuleringssystem för tvåsidig strid sammanlagt
Beställningsfullmakten för utläggning av
den grundläggande flygutbildningen på
entreprenad
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för utläggning av
den grundläggande flygutbildningen på
entreprenad sammanlagt
Beställningsfullmakten för NH90utbildningstjänster
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för NH90utbildningstjänster sammanlagt
Beställningsfullmakten för anskaffning
av bruksfordon
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för anskaffning av
bruksfordon sammanlagt
Beställningsfullmakten för upphandling
av tjänster till Sodankylä verkstad för
klädvård
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för upphandling av
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård
sammanlagt
Beställningsfullmakten för omkostnader
2008
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för omkostnader
2008 sammanlagt
Beställningsfullmakten för tjänster inom
underhållet av arméns materiel
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för tjänster inom
underhållet av arméns materiel sammanlagt

1 973

1 974

1 973

1 974

7 894

1 973

1 974

1 973

1 974

7 894

3 079

3 079

3 079

3 079

1 700

1 800

3 500

1 700

1 800

3 500

17 801

17 801

17 801

17 801

1 392

1 392

1 392

1 392

1 392

6 960

1 392

1 392

1 392

1 392

1 392

6 960

6 293
392

6 293
392

6 685

6 685

63 068

62 107

62 772

61 628 171 657 421 232

63 068

62 107

62 772

61 628 171 657 421 232

27.10
Beställningsfullmakten för omkostnader
2009
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för omkostnader
2009 sammanlagt
Beställningsfullmakten för utrustning
till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för utrustning till
fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena sammanlagt
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens lufttransportkapacitet (PVIK2
2009—2010)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens
lufttransportkapacitet (PVIK2 2009—2010)
sammanlagt
Beställningsfullmakten för service av
luftvärnssystemen 2005 och 2005M
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för service
av luftvärnssystemen 2005 och 2005M
sammanlagt
Beställningsfullmakten för utrustande av
flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för utrustande av
flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1)
sammanlagt
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga
(HESKY)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för upprätthållande
och utveckling av helikopterbataljonens
prestationsförmåga (HESKY) sammanlagt
Beställningsfullmakten för anskaffningar
för utvecklingsprogrammen 2009
(KEHO 2009)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Beställningsfullmakten för KEHO 2009
sammanlagt
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
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14 463
26 996

2 505
5 846

191
3 809

75
3 925

17 234
40 576

41 459

8 351

4 000

4 000

57 810

1 562
38

1 131
1 669

343
1 757

3 036
3 464

1 600

2 800

2 100

6 500

7 500

8 000

15 500

7 500

8 000

15 500

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

13 000

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

13 000

9 597

3 990

13 587

9 597

3 990

13 587

3 880

940

920

5 740

3 880

940

920

5 740

5 536

1 331

582

7 449

5 536

1 331

582

7 449

167 270

94 685

76 739

71 994 176 049 586 737
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Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader
2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för omkostnader
2010 sammanlagt
Beställningsfullmakten för Utrustning
för stridsmän 2010
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för Utrustning för
stridsmän 2010 sammanlagt
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VNmateriel
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för grundläggande
flygutbildning med VN-materiel
sammanlagt
Beställningsfullmakten för avtal om
service och underhåll av luftvärnssystem
90 MOD Crotale NG (ITO90MOD
service)
Förbindelser år 2010
Beställningsfullmakten för avtal om service
och underhåll av luftvärnssystem
90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service)
sammanlagt
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakterna sammanlagt
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5 030

44 120

20 644

69 794

5 030

44 120

20 644

69 794

6 000

6 000

6 000

18 000

6 000

6 000

6 000

18 000

1 100

4 317

4 317

4 317

18 349

32 400

1 100

4 317

4 317

4 317

18 349

32 400

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

3 000
15 130

3 000
57 437

3 000
33 961

3 000
7 317

182 400 152 122 110 700

Dessutom ändras vidstående tabell i förklaringen som följer:
Ändringar som beaktats vid dimensioneringen
av anslaget (1 000 euro)
Lönejusteringar och slopande av FPAavgiften för arbetsgivare (för det nya lönesystemet har beaktats 490 000 euro för
försvarsmakten och 52 000 euro för
försvarsförvaltningens byggverk)
3 374
Förändringar i StPL-avgiften 2005—2010,
som försvarsmaktens andel har beaktats
-3 140 000 euro och +115 000 euro som
försvarsförvaltningens byggverks andel
-3 025
Produktivitetsfrämjande åtgärder
-797
Kostnadsnivåjustering i efterhand av
indexutvecklingen 2008
15 170

3 000 15 000
21 349 135 194

79 311 197 398 721 931

Föregripande kostnadsnivåjustering
(1,5 %)
Slopandet av tilläggspensionsavgiften
(Underhållstjänsterna för arméns materiel)
Tilläggspensionsavgift (städverksamheten
vid försvarsförvaltningens byggverk har
lagts ut på entreprenad)
Utgifter för lokaler
Överföring från moment 27.10.18
Överföring till moment 27.01.01
Överföring till moment 27.01.01
(-1 årsverke)
Överföring från moment 27.01.02
Överföring till moment 27.10.50
Överföring till moment 31.01.01
Förarutbildning för beväringar
Omfördelning
Sammanlagt

15 336
-6 700
600
3 578
71 170
-2 876
-76
100
-100
-3 000
3 000
-5 000
90 754

27.10
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

1 623 246 000
4 461 000
15 170 000
1 532 492 000
1 471 793 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 698 059 000 euro.
Av anslaget får högst 456 020 000 euro användas till betalning av utgifter som föranleds
av tidigare beviljade beställningsfullmakter,
högst 148 371 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter
som beviljas 2010, högst 26 201 000 euro till
betalning av utgifter för ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt högst 67 467 000 euro för andra
anskaffningar av försvarsmateriel.
Fullmakter
1) År 2010 får nya avtal ingås i anslutning till
den materiella utvecklingen av försvarsmakten
i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de föranleder staten utgifter på högst 499 812 000 euro åren 2010—
2013 enligt valutakursnivån den dag budgeten
träder i kraft (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2010,
PVKEH 2010). Användningen av fullmakten
får enligt nämnda valutakursnivå föranleda
staten utgifter på högst 125 121 000 euro före
utgången av 2010, högst 268 645 000 euro före
utgången av 2011, högst 388 210 000 euro före
utgången av 2012 och högst 499 812 000 euro
före utgången av 2013.
3) Den beställningsfullmakt för utrustande
av beredskapsförband (VYV 1) som beviljats
tidigare förlängs till 2014. Den årliga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten VYV 1, på sammanlagt 1 034 019 000 euro, ändras samtidigt så att beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst
965 658 000 euro före utgången av 2010, högst
984 231 000 euro före utgången av 2011, högst
1 007 482 000 euro före utgången av 2012,
högst 1 030 732 000 euro före utgången av
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2013 och högst 1 034 019 000 euro före utgången av 2014.
4) Den beställningsfullmakt för den materiella utvecklingen av försvarsmakten 2008
(PVKEH 2008) som beviljats tidigare förlängs
till 2014. Den årliga fördelningen av utgifterna
för beställningsfullmakten PVKEH 2008, på
sammanlagt 93 347 000 euro, ändras samtidigt
så att beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 58 690 000 euro före utgången av 2010, högst 67 870 000 euro före utgången av 2011, högst 76 910 000 euro före utgången av 2012, högst 88 120 000 euro före
utgången av 2013 och högst 93 347 000 euro
före utgången av 2014.
5) Maximibeloppet för beställningsfullmakten för den materiella utvecklingen av försvarsmakten 2009 (PVKEH 2009) sänks med
24 000 000 euro till 1 230 878 000 euro. Den
årliga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2009 ändras samtidigt så att beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 385 028 000 euro före
utgången av 2010, högst 560 160 000 euro före
utgången av 2011, högst 790 015 000 euro före
utgången av 2012, högst 1 011 135 000 euro
före utgången av 2013, högst 1 187 038 000
euro före utgången av 2014 och högst
1 230 878 000 euro före utgången av 2015.
6) År 2010 får ingås avtal för det obundna
belopp som omfattas av beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH), materiell
utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH
2006), materiell utveckling av försvarsmakten
2007 (PVKEH 2007), materiell utveckling av
försvarsmakten 2008 (PVKEH 2008) och materiell utveckling av försvarsmakten 2009
(PVKEH 2009), dock så att fördelningen av de
årliga utgifter som föranleds av tidigare beställningsfullmakter inte ändras. Dessutom
uppdateras rätten att göra förbindelser inom
beställningsfullmakten för utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STALVA)
till att även gälla 2010, varvid avtal får ingås
till det belopp av beställningsfullmakten som
inte är bundet.
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F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen. Punkterna 3—6 i den del
av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter
punkt 3 i beslutsdelen som gäller fullmakter
under momentet i budgetpropositionen. Punkterna 4 och 5 i budgetpropositionen blir punkterna 7 och 8.
Jämfört med det anslag på 741 235 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
43 176 000 euro och föranleds av att anslag
överförs till moment 27.10.01 så att 5 961 000
euro avdras från beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1),
12 670 000 euro avdras från beställningsfullmakten för den materiella utvecklingen av försvarsmakten 2008 (PVKEH 2008), 100 000
euro avdras från beställningsfullmakten för
den materiella utvecklingen av försvarsmakten
2009 (PVKEH 2009), 12 980 000 euro avdras
från beställningsfullmakten för den materiella
utvecklingen av försvarsmakten 2010
(PVKEH 2010) och 11 465 000 euro avdras
från övriga försvarsmaterielanskaffningar. I
samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det framgått att all den materiel som skulle anskaffas inte uppfyller de krav
som ställs på försvarsmateriel som finansieras
med medel under moment 27.10.18 och därför
måste finansieringen överföras till moment
27.10.01.
Minskningen av det totala anslaget för beställningsfullmakten PVKEH 2010 med
13 514 000 euro jämfört med det totala anslaget för beställningsfullmakten på 513 326 000

euro i budgetpropositionen och ändringen av
den tidsmässiga fördelningen av utgifter föranleds av en anslagsöverföring och förändringar
och preciseringar i den tidsmässiga fördelningen och beloppet av utgifterna för projekt som
ingår i försvarsmaktens utvecklingsprogram.
Förlängningen av tiderna för utbetalning av
anslagen för beställningsfullmakterna VYV 1
och PVKEH 2008 och ändringen i den tidsmässiga fördelningen av utgifter beror på anslagsöverföringar och på att anslagen bättre
motsvarar de uppskattade tiderna för leverans
till försvarsmakten av NH90-helikoptrar och
försvarsmaktens MST-projekt. Det sammanlagda beloppet av beställningsfullmakterna
ändras inte.
Minskningen av beställningsfullmakten
PVKEH 2009 och den ändrade tidsmässiga
fördelningen av utgifterna föranleds av en anslagsöverföring och fördröjningar i upphandlingsförberedelserna om projekt som ingår i
försvarsmaktens utvecklingsprogram.
Förnyandet av de beställningsfullmakter
som gäller HTH, PVKEH 2006, PVKEH 2007,
PVKEH 2008 och PVKEH 2009 beror på att
de omfattar materielanskaffningsavtal i samband med vilka anslag har frigjorts och kan
omdisponeras inom beställningsfullmakterna
eller på att det inte varit möjligt eller ändamålsenligt att ingå avtal om materielanskaffningarna 2009. Förnyandet av beställningsfullmakten
STALVA med 4 500 000 euro beror på att det
tidigare ingångna avtalet har hävts till följd av
Oslo-avtalet som förbjuder multipelstridsdelsgranater. Den andel som binds på nytt används
till sådana anskaffningar från den inhemska industrin som motsvarar beställningsfullmaktens
motivering.
Till följd av de ändringar som gjorts i momentets beslutsdel ändras fullmaktstablån enligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder
(1 000 euro)
Sammanlagt
fr.o.m.
2010
2011
2012
2013 2014—
2010
Gamla beställningsfullmakter
Utrustande av beredskapsförband
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2010
VYV 1 sammanlagt
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar
(HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
HTH sammanlagt
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2010
VYV 2 sammanlagt
Utvecklande av marinen och
spaningen (PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2010
PVKEH 2005 sammanlagt
Tungt raketartillerisystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2010
MLRS sammanlagt
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
PVKEH 2006 sammanlagt
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
PVKEH 2007 sammanlagt
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning
2007 (TTK-PROTO 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
TTK-PROTO 2007 sammanlagt
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
PVKEH 2008 sammanlagt

21 639
21 639

18 573
18 573

23 251
23 251

23 250
23 250

1 636
2 768
4 404

2 649
3 323
5 972

2 413
3 087
5 500

2 000
2 000

12 744
12 744

15 000
15 000

27 000
27 000

3 287
3 287

90 000
90 000

6 698
11 178
17 876
54 744
54 744

12 200
12 200

12 200
12 200

11 000
11 000

11 000
11 000

53 933
434
54 367

56 409
691
57 100

121 362
1 087
122 449

71 842
158
72 000

14 384
816
15 200

124 726
1 941
126 667
193 204
1 245
194 449

1 976
2 524
4 500
1 001
2 199
3 200

1 976
2 524
4 500

9 180
9 180

9 040
9 040

11 210
11 210

5 227
5 227

1 001
36 856
37 857

42
Effektivisering av kapaciteten för
huvudstadsregionens luftförsvar
(PKILPU 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2010
PKILPU 2008 sammanlagt
Strategisk lufttransportkapacitet
(SAC)
Förbindelser som ingåtts före 2010
SAC sammanlagt
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010
—till utveckling av luftförsvaret
PVKEH 2009 sammanlagt
Utveckling av försvarsmaktens
ledning
Utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och
målanvisning
Utveckling av försvarsmaktens
gemensamma insatser
Utveckling av logistiken
Utveckling av markförsvaret
Utveckling av sjöförsvaret
Utveckling av luftförsvaret
Ersättande av truppminor
Övnings- och beredskapsammunition (KOVA)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Nya beställningsfullmakter
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)
Förbindelser år 2010
Utveckling av försvarsmaktens ledning
Utveckling av stöd för försvarsmaktens
spaning, övervakning och målanvisning
Utveckling av logistiken
Utveckling av markförsvaret
Utveckling av sjöförsvaret
Utveckling av luftförsvaret
PVKEH 2010 sammanlagt
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49 300
49 300

15 700
15 700

65 000
65 000

1 900
1 900

1 400
1 400

3 300
3 300

118 706
39 611

132 802
42 330

158 317

175 132

181 040
48 815
10 000
229 855

22 497

7 986

657

23 008

33 200

46 760

12 029
2 400
24 067
2 500
38 216
13 600

4 700
2 800
14 409
2 000
84 787
5 250

10 900
7 900
10 468
1 500
127 670
4 000

20 000

20 000

20 000

456 020

370 057

309 846

16 650

30 850

20 450

46 660
5 000
6 360
22 500
27 951
125 121

34 060
9 894
5 660
19 600
43 460
143 524

37 450
9 212
5 760
16 300
30 393
119 565

180 802
40 318
8 750
221 120

90 898 704 248
128 845 299 919
102 343 121 093
219 743 1 004 167
31 140

33 720

1 000
186 400

32 643

187 100

169 331
27 629
13 100
48 944
7 000
624 173
22 850
60 000

257 580

228 257 1 621 760

67 950
47 180
15 700
48 722
111 602

165 350
24 106
17 780
74 100
150 526
499 812
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Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning
2010 (TTK-PROTO 2010)
Förbindelser år 2010
TTK-PROTO 2010 sammanlagt
Nya beställningsfullmakter
sammanlagt

23 250
23 250

27 350
27 350

23 420
23 420

1 400
1 400

75 420
75 420

148 371

170 874

142 985

113 002

575 232

Fullmakterna sammanlagt

604 391

540 931

452 831

370 582

228 257 2 196 992

Dessutom ändras vidstående tabell i förklaringen som följer:
Ändringar som beaktats vid dimensioneringen
av anslaget (1 000 euro)
Kostnadsnivåjustering i efterhand av
indexutvecklingen 2008
Föregripande kostnadsnivåjustering
(1,5 %)
Överföring till moment 27.10.01
Överföring till moment 27.10.19
PKILPU 2008-beställningsfullmakt
Grundlig renovering av båtar av Raumaklassen samt en prototyp för ett självförsvarssystem
Minskning av andra anskaffningar av
försvarsmateriel
Nivåförhöjning
Sammanlagt

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

10 339
16 374
-71 170
-2 600
34 300
7 500
-13 000
19 523
1 266

698 059 000
-7 961 000
20 339 000
696 793 000
668 571 000

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
År 2010 får avtal ingås i anslutning till den
beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2009 för anskaffning av Hawk Mk 66plan för det obundna beloppet utan att ändra de
tidigare besluten om den årliga fördelningen av
utgifterna.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.
Genom ett förnyande av beställningsfullmakten för anskaffning av Hawk Mk 66-plan
säkerställs att modifikationen av Hawk Mk 66materielen görs i enlighet med det mål som
ställts upp. Avtalet ingås vid årsskiftet och ett
godkännande av avtalet under 2009 är inte förenligt med statens intressen innan man kommit
överens om detaljerna i avtalet i fråga om handelsjuridiska avtalsvillkor och tekniska specifikationer som gäller anskaffningen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

2 600 000
3 500 000
—
18 500 000
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30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplan
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-operationen)
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och
Hercegovina (EUFOR/ALTHEAoperationen)
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan
(ISAF-operationen)
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning
i Sudan (UNMIS-operationen)
06. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMILoperationen)
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsoperationer
08. Programmet för utvecklande av
styrkor för krishantering
09. Utgifter för löner, flyttning och
boende för EU:s stridsgrupper
under utbildningstiden samt för
överföringsersättningar
12. Utgifter för krishanteringsoperationen i Tchad och Centralafrikanska republiken
13. Utgifter för Atalanta-operationen
20. I reserv för merutgifter för
pågående operationer eller för
förlängning av dem, för eventuella
nya krishanteringsoperationer samt
för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

€

11 953 000

154 000
3 108 000
10 176 000
30 000
35 000
4 913 000
6 000 000

7 458 000
8 800 000
30 000

316 000
52 973 000

F ö r k l a r i n g : Dispositionsplanen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Behovet av tilläggsfinansiering på 900 000
euro under punkt 01. och på 800 000 euro under punkt 04. föranleds av att de bedömningar
som ligger till grund för planeringen av operationerna i Kosovo och Afghanistan har preciserats. Behovet av tilläggsanslag täcks med anslagsöverföringar från punkt 20. i dispositionsplanen och därutöver reserveras 300 000 euro
av anslagen under samma punkt för stöd till en
reform av säkerhetssektorn (Security Sector
Reform) för stater som hämtar sig från eller utvecklas efter kriser. Namnet på punkt 04. i dispositionsplanen, utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen), har ändrats till utgifter för Finlands
krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-operationen).
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

52 973 000
—
1 140 000
54 674 000
48 684 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. (28.01, delvis) Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
31 228 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 30 669 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
559 000 euro, varav 519 000 euro föranleds av
att löneutgifter och andra utgifter för sju års-

verken överförs från moment 28.90.20 och
40 000 euro föranleds av utgifter för förberedning av statsandelsuppgifter som överförs från
moment 29.01.01.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

31 228 000
—
33 586 000
34 432 000

10. Beskattningen och tullväsendet
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas till betalning av
medlemsavgifter till internationella organisationer samt finansiella bidrag som föranleds av
internationellt samarbete. Av anslaget har
10 000 000 euro reserverats för genomförandet av strategiska IT-projekt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

396 324 000
1 745 000
373 946 000
363 402 000

02. (28.10.02 och 70) Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
161 892 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 161 932 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter för ett årsverke överförts till
moment 26.10.01 fr.o.m. den 1 juni 2009.
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2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

161 892 000
500 000
162 117 000
163 115 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
20 848 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 300 000 euro jämfört med det
belopp på 20 548 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter för tre årsverken överförs
från moment 28.60.20 till verksamheten vid
Statskontorets enhet för personaltjänster.
Vid Statskontoret inrättades enheten Statens
personaltjänster för viss tid för att erbjuda
tjänster under en period då det sker förändringar i statens funktioner (produktivitetsprogrammet, regionalisering, regionförvaltningsreformen). Avsikten är att enheten ska vara verksam
till utgången av 2012.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

20 848 000
26 139 000
24 494 000

88. Senatfastigheter
2. Investeringar

Senatfastigheter får bevilja sådana dotter- eller intressebolag i aktiebolagsform som hör till
samma affärsverkskoncern lån till ett belopp
av högst 50 miljoner euro. Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags
lån som är dess dotterbolag och mot tillräcklig
säkerhet för sina intressebolags lån till ett sammanlagt värde av högst 35 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i punkt 2. Investeringar under
momentet i budgetpropositionen.
Höjningen av fullmakten att bevilja lån med
20 miljoner euro utöver det belopp på 30 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen
beror på att investeringsbehoven hos fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo, fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy
Hämeenlinnan poliisitalo och fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 9
(Helsingfors), vilka är dotterbolag till Senatfastigheter, har tidigarelagts från den tidpunkt
som förutsågs vid beredningen av budgetpropositionen.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

—
—
—
—

40. (28.01, delvis) Statens regional- och lokalförvaltning
01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
48 138 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Ändringen är 350 000 euro jämfört med det
belopp på 47 788 000 euro som föreslås i bud-

28.60
getpropositionen. I ändringen har som tillägg
beaktats 400 000 euro som en överföring från
moment 28.40.03 till följd av utgifter av engångsnatur som orsakas av ändringar som gäller statens regionalförvaltningsverks lokaler,
lokalernas utrustning och den ökade informationen. I ändringen har som avdrag beaktats
50 000 euro som en överföring till moment
28.40.03 för ersättandet till landskapsförbunden av kostnaderna för de nya uppgifter som
följer av lagförslagen i anslutning till regionförvaltningsreformen.
2010 budget

48 138 000

03. (28.01.12) Stödåtgärder inom regionaloch lokalförvaltningen (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 3 767 000 euro.
Anslaget får användas
6) till ersättande av kostnader som föranleds
landskapsförbunden på grund av nya uppgifter.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
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och punkt sex i det andra stycket i beslutsdelen
blir punkt sex i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen, varvid
nuvarande punkt sex blir punkt sju.
Ändringen är 500 000 euro jämfört med det
belopp på 3 267 000 euro som föreslås i budgetpropositionen. I ändringen har som tillägg
beaktats 400 000 euro som en överföring från
moment 28.70.20 och som motsvarande avdrag 400 000 euro som en överföring till
28.40.01. Dessutom har som tillägg beaktats
50 000 euro som en överföring från moment
28.40.01 för ersättandet till landskapsförbunden av kostnaderna för de nya uppgifter som
följer av lagförslagen i anslutning till regionförvaltningsreformen samt 450 000 euro som
en överföring från moment 32.01.02 på grund
av att de uppgifter (9 årsv.) som överförs från
länsstyrelserna till landskapsförbunden har
preciserats.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

3 767 000
2 480 000
774 000
374 000

60. (28.60, delvis, och 40, delvis) Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)
F ö r k l a r i n g : Anslaget under momentet
har ombildats till förslagsanslag.
Jämfört med budgetpropositionen beror ombildningen av anslaget under momentet från ett
tvåårigt reservationsanslag till förslagsanslag
på att dimensioneringen 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
pensionsålder behöver inte gå i pension, utan
kan fortsätta med lön på indragningsstat tills de
fyller 68 år.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

216 000
—
250 000
267 236

20. (28.40.20) Främjande av välbefinnande
i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 800 000 euro.
Anslaget får användas
1) till att främja arbetarskyddet, dvs. för arbetarskyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, insamlande och spridande av information
om arbetarskydd samt för forskning, utbildning och information i syfte att främja de statliga arbetsgivarnas och den statsanställda personalens relationer i arbetslivet och
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28.70

2) för att på allmän nivå ordna de personaltjänster som produktivitetsprojekt och andra
omstruktureringar och förändringar i handlingssätten kräver och för uppgörande och genomförande av stödåtgärder för omplacering
av personal samt för utveckling av nya stödformer för anpassning och för information om
detta.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 300 000 euro jämfört med det
belopp på 1 100 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en överföring
till moment 28.20.01.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt
tre i det andra stycket i beslutsdelen under momentet slopats på grund av överföringen av
personal.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

800 000
—
1 602 000
1 508 000

70. (28.40, delvis, och 28.01, delvis) Utvecklande av statsförvaltningen
01. (28.01.02) Genomförande av statens ITstrategi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 000 000 euro.
Fullmakt
2) Den fullmakt på 3 100 000 euro som i den
andra tilläggsbudgeten för 2008 beviljades för
utvecklande, anskaffning och upprätthållande
av ett informationssystem till stöd för beredningen av budgeten och rambeslutet för statsfinanserna höjs till 3 500 000 euro. Fullmakten
får 2010 användas till den del den inte användes 2009.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt två i den del av beslutsdelen som
gäller fullmakter ersätter punkt två i den del av
beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Anslagsökningen på 4 500 000 euro jämfört
med det belopp på 22 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är överföring från
moment 28.70.20 och föranleds av att tidpunkten för betalningen av statens gemensamma
datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen (Kieku) har preciserats mellan åren
2010 och 2011. På grund av vad som anförts
ovan finns det inte något behov att höja den

fullmakt som beviljats för projektet eller det
totala kostnadsförslaget för projektet.
Höjningen av fullmakten med 400 000 euro
jämfört med det belopp på 3 100 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen följer av att det
enligt de anbud som mottogs och det anskaffningsbeslut som fattades i samband med konkurrensutsättningen av det informationssystem
som utvecklats till stöd för beredningen av
budgeten och rambeslutet för statsfinanserna
är möjligt att den tidigare beviljade fullmakten
inte är tillräcklig. Den tidigare beviljade fullmakten baserade sig på en uppskattning som
omfattade kostnaderna för anskaffning av systemet och för upprätthållande av systemet för
de tre första åren. I enlighet med anbudsförfrågan är avsikten nu att ingå ett avtal om upprätthållande av systemet för en tid av tio år, vilket
kan öka kostnaderna med mer än den fullmakt
på 3 100 000 euro som redan beviljats.
I kolumnen Åtgärder i tabellen Mål för resultatet av verksamheten i förklaringsdelen under
momentet slopas dessutom texten ”Medborgarkonton genomförs och tas i bruk i samband
med på förhand överenskomna myndighetstjänster”.
Medborgarkonton genomförs med anslaget
under moment 28.90.20.

28.80
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

27 000 000
—
15 450 000
13 050 000

20. (28.40.21) Främjande av produktiviteten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 154 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som i budgeten för 2008 beviljades under moment
28.40.21 återtas 4 500 000 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljades under
moment 28.40.71 återtas 6 635 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
sista stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 13 254 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
1 100 000 euro, varav 600 000 euro föranleds
av en överföring till moment 30.30.01 av kostnader av engångsnatur för utvecklande av ett

49

nytt informationshanteringssystem för laboratorier och ett allmänt övervakningsdatasystem
vid Livsmedelssäkerhetsverket, 100 000 euro
av en överföring till moment 30.60.01 av kostnader av engångsnatur för utvecklande av informationshanteringssystemet för laboratorier
vid Skogsforskningsinstitutet och 400 000
euro av en överföring till moment 28.40.03 för
projekt för ändring av informationssystemen.
Ökningen av det återtagna anslaget med
4 500 000 euro jämfört med det belopp på
6 635 000 euro som föreslås i budgetpropositionen har beaktats i den totala inkomsten under moment 12.39.04 och budgeteras på nytt
under detta moment. Ett belopp på 4 500 000
euro som motsvarar det ovan nämnda anslag
som budgeterats på nytt överförs till moment
28.70.01.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

12 154 000
-2 945 000
-2 480 000
18 445 000
20 135 000

80. Stöd till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 168 342 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 1 105 000 euro jämfört med det
belopp på 167 237 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de ändringar

i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

168 342 000
-20 044 000
-12 904 000
197 462 000
205 900 534

90. (28.90, 29.10, delvis, 29.80, delvis och 33.60, delvis) Stöd till kommunerna
(01.) (28.90.03) Omkostnader för KuntaIT
(reservationsanslag 3 år)
F ö r k l a r i n g : Jämfört med budgetpropositionen föreslås det att momentet sammanslås med moment 28.90.20.

20. (28.90.03) Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 850 000 euro.
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28.90

Anslaget får användas
1) till planering och anskaffning av statens
och kommunernas gemensamma elektroniska
ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar
2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till
informationstekniken i kommunerna och som
förbättrar förutsättningarna för att utnyttja
kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av
datateknisk service
3) till statsunderstöd enligt prövning och till
betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och
4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har momentet sammanslagits med moment 28.90.01.
Jämfört med budgetpropositionen har dessutom till det andra stycket i beslutsdelen fogats
en ny punkt fyra.
Avdraget på 519 000 euro jämfört med det
belopp på 12 369 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter för sju årsverken överförs
till moment 28.01.01. I anslutning till överföringen har i beslutsdelen slopats användningsändamålet enligt punkt ett i det andra stycket i
moment 28.90.01 i budgetpropositionen.
Avsikten är att anslaget som ett tillägg jämfört med budgetpropositionen ska användas
även till uppgörandet av rekommendationer
för den offentliga förvaltningen (JHS) samt till
utvecklande av annan gemensam offentlig informationsförvaltning.
Till följd av de ändringar som gjorts i motiveringen till momentet ändras den beräknade
användningen av anslaget enligt följande:

Beräknad användning av anslaget

€

Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt
(SADe-programmet)
10 000 000
Utvecklingsprojekt som hänför sig till
informationstekniken i kommunerna
(KuntaIT)
1 500 000
JHS-rekommendationerna och annan
gemensam utveckling av den offentliga
informationsförvaltningen
350 000
Sammanlagt
11 850 000

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

11 850 000
7 500 000
7 500 000

30. (28.90.30, 28.90.32, 29.10.30, delvis,
29.80.30, delvis, 29.80.33, delvis och
33.60.30) Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 752 699 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 7 749 601 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 3 098 000 euro. Som tillägg har beaktats 13 623 000 euro till följd av en ändring
av statsandelsindexet från 2,4 % till 2,6 %,
793 000 euro till följd av skärgårdstillägget till
Nyslotts stad, 2 400 000 euro till följd av den
statsandel som betalas till kommunerna för de
kostnader som föranleds av att åldersgränsen
för skyldigheten att anordna arbetsverksamhet
i rehabilitetssyfte slopas och 20 171 000 euro i
anslutning till att skatteinkomstutjämningen år
2010 är neutral samt som avdrag 18 701 000
euro till följd av att de skatteuppgifter som legat till grund för skatteinkomstutjämningen
har preciserats och 4 210 000 euro i anslutning
till att skatteinkomstutjämningen år 2009 är
neutral. I ändringen har dessutom som avdrag
beaktats 10 978 000 euro som preciserade anslagsöverföringar mellan undervisningsministeriet och finansministeriet, varav 10 283 000
euro används till att minska statsandelsgrun-

28.90
den för 2009 samt 695 000 euro till att öka de
medel för hemkommunsersättningar för statliga skolor som betalas av undervisningsministeriet.
Statsandelsprocenten för kommunernas basservice har jämfört med budgetpropositionens
34,04 procent preciserats till 34,26 procent.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut
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7 752 699 000
1 000 000
1 300 000
7 183 393 000
6 757 130 693
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats med beaktande av statsrådets förordning av
den 1 oktober 2009 om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och kulturverksamhet och för fritt bildningsarbete som läggs till grund för statsfinansieringen 2010 (724/2009), som
grundar sig på en justerad uppskattning av förändringarna i kostnadsnivån. Justeringen grundar
sig på finansministeriets uppskattning av förändringen i kostnadsnivån, enligt vilken den justering av kostnadsnivån till fullt belopp som ligger till grund för beräkningen av statsandelar till
kommunerna har stigit med 0,2 procentenheter till 2,6 procent. I de justerade priserna per enhet
för medborgarinstitut, sommaruniversitet, riksomfattande idrottsutbildningscenter, studiecentraler, särskilda yrkesläroanstalter, teatrar, orkestrar och muséer har motsvarande ändring beaktats
för år 2010.

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
01. Undervisningsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
25 943 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 26 021 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
78 000 euro, varav 38 000 euro föranleds av en
överföring av löneutgifter motsvarande ett årsverke till moment 29.80.01 och 40 000 euro
föranleds av utgifter för förberedning av statsandelsuppgifter som överförs till moment
28.01.01.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

25 943 000
1 000 000
26 615 000
25 922 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och annat kapital i det
nya aktiebolag som ska fortsätta verksamheten
vid Universitetens servicecenter Certia samt
utgifter i anknytning till bolagiseringen och
ägararrangemangen. Ett villkor för att anslaget
ska få användas är att det i delägaravtalet mellan delägarna i det nya bolaget har avtalats om
ett förfarande som säkerställer att statens aktier
senast år 2014 överförs till andra delägare till
minst ett pris som motsvarar det teckningspris
för aktierna som betalats av anslaget under detta moment.

29.10
Statsrådet fattar beslut om ägararrangemangen som en följd av vilka staten kan avstå från
sitt innehav i bolaget. Staten får när bolaget
grundas överlåta aktier i det nya bolaget utan
vederlag eller annars till ett pris som understiger gängse värde.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra och tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Villkoret gällande överlåtelse av statens aktier har lindrats så att tiden för arrangemanget
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har förlängts med två år och inlösningsskyldighetens slutliga innehåll ska fastställas i delägaravtalet. Det tredje stycket har preciserats så
att vederlagsfri överlåtelse av aktier eller överlåtelse av aktier till ett pris som understiger
gängse värde ska gälla endast det skede när bolaget grundas.
2010 budget
2009 I tilläggsb.

4 000 000
1 540 000

10. (29.10, delvis) Allmänbildande utbildning
01. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
46 482 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 45 219 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 263 000 euro, varav 763 000 euro föranleds
av en precisering av grunderna för fastställande av hemkommunsersättningar enligt regeringens proposition med förslag till lag om
statsandel för kommunal basservice (174/2009
rd) som en överföring från moment 28.90.30
och 500 000 euro av tryggandet av finansieringen av basverksamheten vid skolhemmen
och Europaskolorna samt till hyreskostnader
av tillfälliga lokaler för Jyväskylän näkövammaisten koulu med hänvisning till motiveringen i andra tillägsbudgeten för 2009.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

46 482 000
700 000
350 000
54 742 000
49 305 000

30. (29.10.30, delvis) Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 740 671 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
2) på de grunder som undervisningsministeriet bestämmer högst 12 000 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
för stödjande av modersmålet och finska/
svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål
3) till den flexibla grundläggande utbildningen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst
6 000 000 euro
4) på de grunder som undervisningsministeriet bestämmer högst 1 300 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för
grundläggande konstundervisning per undervisningstimme
5) på de grunder som undervisningsministeriet bestämmer högst 50 000 euro till betalning
av understöd enligt lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet för an-
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29.10

ordnande av modersmålsundervisning för
samer och romer
6) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige
om samarbete på utlandsundervisningens område och till en kommun eller registrerad förening för kostnader som föranleds av finländska elevers på gränskommunernas samarbete
baserade skolgång i Sverige
7) till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt lagen
om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 4 och 5 § i statsrådets beslut
om grunderna för statsunderstöd som beviljas
för undervisning på samiska och i samiska i
den grundläggande utbildningen, gymnasiet
och yrkesutbildningen (191/1999)
8) till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande
konstundervisning än de som får statsandel för
grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 136 000 euro
9) till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare och för internationalisering av skolorna och läroanstalterna, högst 6 300 000 euro
10) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 8 000 000
euro
11) till understöd för minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 30 000 000 euro
12) till understöd för främjande av undervisningen och stödåtgärder för elever som behöver effektiviserat stöd och specialstöd, högst
15 000 000 euro, och
13) till understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader, högst 6 500 000 euro.
Finansiering av sådan grundutbildning som
syftar till avläggande av ett eller flera läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs för andra än läropliktiga får
beviljas högst 2 866 000 euro och det pris per
enhet som läggs till grund för finansieringen är
3 830,70 euro.

Förklaring:
Beslutsdelens första
stycke ersätter det första stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen, beslutsdelens andra stycke ersätter det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och beslutsdelens tredje
stycke fogas till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen som det femte stycket.
Jämfört med det belopp på 729 727 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
10 944 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 861 000 euro av justeringen av de priser
per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln och 10 283 000 euro som en överföring från moment 28.90.30 samt som avdrag
200 000 euro som en överföring till moment
29.10.51 för stödjande av verksamheten för
deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt
sex i det andra stycket i beslutsdelen under momentet slopats samt penningbeloppet i punkt
nio ändrats.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

740 671 000
685 500 000
543 549 583

51. Statsunderstöd till organisationer (fast
anslag)
Under momentet beviljas 1 346 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 146 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
200 000 euro och föranleds av stödjandet av
verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever som en överföring från moment 29.10.30.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

1 346 000
1 346 000
621 000

29.20
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20. Yrkesutbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 653 673 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 652 425 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 248 000 euro och det föranleds av den juste-

ring av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

653 673 000
2 000 000
3 000 000
624 809 000
561 200 046

30. Vuxenutbildning
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 163 009 000 euro.
Enheter som berättigar till statsandel
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader
Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet
Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och tabellen i
beslutsdelen ersätter tabellen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 162 716 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
293 000 euro och det föranleds av den justering av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

163 009 000
157 569 000
152 090 219

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 147 240 000 euro.

maximibelopp

enhet

2 028 620
289 052
255 000
172 940
59 674

undervisningstimme
studerandevecka
studiecirkeltimme
undervisningstimme
undervisningstimme

Anslaget får användas
2) till utvecklande av servicen till arbetslivet
och av utbildningens kvalitet, för prov- och
materialtjänster för fristående examina, för
kostnader för avgifter som inte tagits ut av studerande samt för slutrater och rättelser för tidigare år, högst 8 050 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt två i andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt två i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 146 969 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
271 000 euro och det föranleds av den justering av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.

29.40
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2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

147 240 000
4 000 000
135 461 000
126 113 042

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 135 151 000 euro.
Anslaget för användas till betalning av statsandelar och av högst 4 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första och andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 135 069 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
82 000 euro och det föranleds av den justering
av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

135 151 000
3 000 000
1 000 000
126 237 000
141 116 229

51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 195 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 20 157 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
38 000 euro och det föranleds av den justering
av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

20 195 000
19 684 000
18 493 583

40. (29.40, 50 ja 60) Högskoleundervisning och forskning
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 403 546 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 402 810 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
736 000 euro och det föranleds av den justering av priserna per enhet som nämns i motiveringen till huvudtiteln.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

403 546 000
3 000 000
390 472 000
376 425 118

50. (29.50.01, 02, 03, 20, delvis och 21) Statlig finansiering av universitetens verksamhet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 672 326 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 68 000 euro jämfört med det belopp på 1 672 394 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av preciseringen av
grunderna för fastställande av hemkommunsersättningar enligt regeringens proposition med förslag till lag om statsandel för kommunal basservice (RP 174/2009 rd) som en
överföring till moment 28.90.30.

29.80
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

1 672 326 000
46 000 000
225 000
1 574 203 000
1 485 863 000

52. Särskild statsfinansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet
(fast anslag)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro.
Anslaget får användas för finansieringen av
undervisning och forskning vid Helsingfors
universitet.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
om bestämmelserna om beskattningen av universiteten, och i detta sammanhang slopas inkomstskattefriheten för Universitetsapoteket,
som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. I enlighet med de principer som gäller finansieringen av universitetsreformen är avsikten att beakta universitetens nya skattemässiga
ställning till följd av förändringen i ställningen
som juridisk person vid dimensioneringen av
finansieringen av universiteten. Anslaget är
avsett som kompensation som beviljas undervisningen och forskningen vid Helsingfors
universitet, för att finansieringen av denna
verksamhet inte ska försvagas till följd av att
inkomstskattefriheten för Universitetsapoteket
slopas. Anslaget motsvarar uppskattningsvis
den andel som Universitetsapoteket numera
överför till Helsingfors universitet som skatte-
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andel. Avsikten är att kompensationsbeloppet i
fortsättningen fastställs särskilt varje år så att
det motsvarar den faktiska utvecklingen hos
den inkomstskatt som Universitetsapoteket betalar.
2010 budget

5 500 000

53. (29.60.53) Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
(förslagsanslag)
Anslaget får användas
10) till betalning av statsunderstöd, statliga
pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur,
utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik och för forskningens
informationsförsörjning samt utgifter för
forskning, utredningar och publikationer som
ansluter sig till stödjandet av vetenskapen.
F ö r k l a r i n g : Punkt tio i stycket i beslutsdelen ersätter punkt tio i det andra stycket
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och utgifterna för främjande av forskningsetik har fogats till användningsändamålen för anslaget i denna punkt.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

89 964 000
5 833 000
81 256 000
77 033 950

80. (29.80, osa) Konst och kultur
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 38 000 euro jämfört med det belopp på 5 162 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av
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29.80

löneutgifter motsvarande ett årsverke från moment 29.01.01.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

5 200 000
5 420 000
5 194 000

30. (29.80.30, delvis) Statsunderstöd för de
allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 421 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 4 415 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett tillägg till statsunderstöden för landskapsbibliotek och centralbiblioteket för de allmänna biblioteken som
motsvarar den justering av priserna per enhet
som nämns i motiveringen till huvudtiteln.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

4 421 000
3 832 000
3 257 208

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 718 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 130 000 euro jämfört med det
belopp på 40 588 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den justering av
priserna per enhet som nämns i motiveringen
till huvudtiteln.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

40 718 000
29 990 000
19 444 000

32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 480 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 73 000 euro jämfört med det belopp på 19 407 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den justering av
priserna per enhet som nämns i motiveringen
till huvudtiteln.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

19 480 000
12 468 000
6 785 000

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av konsten (förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) till finansiering av konst- och kulturfrämjande åtgärder, betalning av löne- och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings, utrednings- och informationsverksamhet
samt till försöks- och forskningsprojekt kring
kultur vid statliga inrättningar,
2) till anskaffning av konstverk till statens
fastigheter, byggnader som används av staten
och till anskaffning av kvalitetslitteratur med
liten spridning till allmänna bibliotek.
F ö r k l a r i n g : Punkterna ett och två i
stycket i beslutsdelen ersätter punkterna ett och
två i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

197 922 000
12 834 000
191 886 000
189 203 716

29.90
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90. Idrottsverksamhet
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter
(fast anslag)
Under momentet beviljas 1 840 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 31 000 euro jämfört med det belopp på 1 809 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av den justering av
priserna per enhet som nämns i motiveringen
till huvudtiteln.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

1 840 000
3 331 000
2 753 000

91. Ungdomsarbete
51. Verkstadsverksamhet för unga, förebyggande drogarbete samt hederspris (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 13 523 000 euro.
Anslaget får användas
4) till beviljande av hederspris 2010.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkt fyra i det andra stycket i beslutsdelen fogas till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen som
punkt fyra.
Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 13 023 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen är av engångsnatur och föranleds av beviljandet av hederspris till sådana
ungdomar under 29 år som på ett kreativt och
framgångsrikt sätt har sysselsatt sig själva och/
eller andra personer. Syftet är att sporra ungdomar till företagsamhet även i ett svårt ekonomiskt konjunkturläge.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

13 523 000
10 873 000
9 623 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
38 677 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 600 000 euro jämfört med budgetpropositionens 38 077 000 euro föranleds
av en överföring från moment 28.70.20 för utgifter av engångsnatur för utvecklande av ett

nytt informationshanteringssystem för laboratorierna och ett allmänt övervakningsdatasystem. Projektet genomförs inom ramen för statens produktivitetsprogram.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

38 677 000
1 000 000
42 420 000
41 855 000

60. Skogsbruk
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
43 191 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 43 091 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment
28.70.20 för utgifter av engångsnatur för utvecklande av ett nytt informationshanteringssystem för laboratorierna. Projektet genomförs
inom ramen för statens produktivitetsprogram.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

43 191 000
42 600 000
42 611 000

46. Statsbidrag för stabilisering av verksamheten vid Sydöstra Finlands skogscentral (fast
anslag)
Under momentet beviljas 1 787 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av understöd till Sydöstra Finlands skogscentral för
utgifter som föranleds av betalning av statens
fordringar på basis av Kouvola hovrätts dom nr
454 av den 8 april 2009 som följer:
1) högst 1 707 000 euro till återbetalning till
staten av statsunderstödsmedel enligt lagen om

30.63
finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996) som beviljats Sydöstra Finlands skogscentral för åren 2001—2006 och som använts
utan grund och räntor och dröjsmålsräntor på
dessa medel och
2) högst 80 000 euro till ersättning av andra
statliga fordringar enligt hovrättens beslut och
av dröjsmålsränta på dessa.
I beslutet om statsunderstöd tas med nödvändiga villkor för att säkerställa att indrivningen
fortsätter i fråga om andra ansvariga för statens
utestående fordringar och att de medel som inflyter från dessa intäktsförs till staten.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslagsbehovet föranleds av Kouvola hovrätts dom. Genom Kotka tingsrätts och Kouvola hovrätts domar i samband med ett brottmål
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mot vissa anställda vid Sydöstra Finlands
skogscentral har skogscentralen ålagts att betala 1 343 967 euro till jord- och skogsbruksministeriet i skadestånd och återbetalning av
grundlös förmån, 62 273 euro i kostnader för
utredning av skador och 5 000 euro i rättegångskostnader, samtliga belopp inklusive laglig dröjsmålsränta. Fordringsbeloppen och den
dröjsmålsränta som förfaller till betalning fram
till den 1 januari 2010 uppgår till sammanlagt
1 787 000 euro.
Skogscentralen har ett lagstadgat myndighetsuppdrag som ska skötas utan avbrott. Anslaget behövs för att trygga den lagstadgade
verksamheten vid Sydöstra Finlands skogscentral.
2010 budget

1 787 000

63. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
2) till betalning av högst 360 000 euro för utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i samband med skyddet för saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare.

F ö r k l a r i n g : Punkt två i beslutsdelen
ersätter punkt två under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

6 083 000
6 502 000
6 048 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
22 805 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av
medlemsavgifter till internationella organisationer.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och beslutsdelens andra stycke fogas som andra stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, varvid det nuvarande andra stycket blir tredje stycke.
Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det
belopp på 19 805 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en anslagsöverföring från moment 27.10.01.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

22 805 000
20 047 000
19 338 000

21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 34 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 304 000 euro jämfört med det
belopp på 338 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en omfördelning av
produktivitetsåtgärderna som planerats för
2010 under moment 31.50.01 och som ska genomföras före 2015 till de senare åren.
2010 budget
2009 budget

34 000
34 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 354 292 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 346 583 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 709 000 euro och föranleds av att den allmänna mervärdesskattesatsen höjs från 22 %
till 23 % den 1 juli 2010 och av justeringar av
mervärdesskatteutgifterna i fråga om de anslag
som budgeterats utan skatt.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

354 292 000
8 600 000
25 633 000
327 740 000
336 119 778

31.10
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10. Trafiknätet
20. (31.10.21, 22 och 23) Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
888 643 000 euro.
Fullmakt
1) Trafikverket berättigas att ingå avtal om
anskaffning av två landsvägsfärjor till ett belopp av högst 15 miljoner euro.
2) Trafikverket berättigas att ingå avtal i anslutning till planeringen av trafikprojekt för
gruvprojekten i norra Finland till ett belopp av
högst 6,0 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen
och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter
punkten Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. Till punkten
Fullmakt fogas även en ytterligare punkt.

Jämfört med det anslag på 888 143 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
500 000 euro och föranleds av att effektivera
planeringen av gruvprojektens trafikprojekt.
Som motivering för planeringen av gruvprojektens trafikprojekt framläggs följande: Planeringskostnaderna för gruvprojektens väg-,
järnvägs- och farledsprojekt uppgår till högst
12 miljoner euro åren 2010—2011. Planeringskostnaderna fördelas mellan staten och
gruvbolagen så, att staten betalar 50 % och
gruvbolagen 50 %.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

888 643 000
15 952 000
67 056 000
909 644 000
969 544 000

50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
41 216 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 405 000 euro jämfört med det
belopp på 40 811 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en omfördelning

av produktivitetsåtgärderna som planerats för
2010 och som ska genomföras före 2015 till de
senare åren.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

41 216 000
3 200 000
40 646 000
31 725 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
52 007 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 51 461 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
546 000 euro och föranleds av utvärderingsundersökningen av sysselsättningsförsöket i Paltamo och är en överföring från moment
32.50.63.

gifter och som tillägg av engångsnatur beaktats
1 000 000 euro för utgifter för inrättandet av
närings-, trafik- och miljöcentraler och
4 700 000 euro för utgifter i anslutning till servicecentraler och 2 700 000 euro som partiell
återföring inom ramen för den omfördelning
som tidigare föreslagits under momentet samt
som avdrag beaktats 450 000 euro som överföring till moment 28.40.03 till följd av en precisering av de uppgifter (9 årsv.) som överförs
från länsstyrelserna till landskapsförbunden.

2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas
1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten
inom ministeriets förvaltningsområde samt till
att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster
och
2) för att avlöna personal motsvarande högst
fem årsverken i uppgifter för viss tid för att
stödja produktivitetsfrämjande åtgärder.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avsikten är att med anslaget också anställa
personer för viss tid för sådana planer som

52 007 000
321 000
53 642 000
52 522 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
215 078 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 206 128 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 8 950 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 1 000 000 euro för utgifter för systemav-

2010 budget

215 078 000

32.20
främjar genomförandet av produktivitetsprogrammet.

2010 budget
2009 budget
2008 bokslut
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2 140 000
1 470 000
737 000

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
4) till betalning av utgifter som föranleds av
medlemsavgifter till, finansiella bidrag till och
annat samarbete med internationella organisationer som ansluter till forskning och till betalning av avgifter för stipendiefonder som främjar internationell forskning och stipendier till
forskare.
F ö r k l a r i n g : Punkt fyra i stycket i beslutsdelen blir punkt fyra i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

85 672 000
10 000 000
85 369 000
80 745 000

40. (32.20.20 och 40) Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 409 150 000 euro.
Fullmakt. År 2010 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 457 466 000
euro.
Mervärdesskatteutgifterna i anslutning till de
under momentet budgeterade konsumtionsutgifterna betalas av anslaget under moment
32.01.29.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen,
det andra stycket i beslutsdelen ersätter det an-

dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och det tredje stycket i
beslutsdelen fogas som nionde stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande nionde stycket blir
tionde stycke.
Jämfört med det anslag på 410 350 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
1 200 000 euro och jämfört med den fullmakt
på 458 666 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 1 200 000 euro och föranleds av en överföring till moment 32.20.42.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

409 150 000
—
4 000 000
383 600 000
329 749 192

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 3 600 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 200 000 euro och föranleds av en överföring
från moment 32.20.40.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

4 800 000
-176 000
2 600 000
2 600 000
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32.30
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
163 640 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 162 940 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
700 000 euro och föranleds av licensavgifter i
anslutning till förenhetligandet av informationstekniken inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

163 640 000
900 000
1 200 000
242 818 000
239 337 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt. År 2010 får förbindelser ingås för
innovationsstöd enligt statsrådets förordning
om statsunderstöd för innovationer inom
skeppsbyggnad (592/2008) till ett värde av
sammanlagt högst 10 000 000 euro så att fullmakten får föranleda utgifter tidigast 2012.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Fullmakten får enligt statsrådets förordning
(592/2008) användas till beviljande av fullmakter för understöd till i Finland registrerade
varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering av
en ny fartygstyp, för sådana innovativa delar
av ett fartyg som kan betraktas som separata
delar samt för utvecklande och upprättande av
innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Staten betalar stödet efter hand
som projekten färdigställs, dock tidigast 2012.
Inom EU grundar sig beviljandet av innovationsstöd för skeppsbyggnad på kommissio-

nens tillkännagivande om rambestämmelserna
för statligt stöd till varvsindustrin. Understödet
ska uppfylla de förutsättningar som avses i tillkännagivandet och Europeiska gemenskapernas kommissions beslut om godkännande av
ordningen för innovationsstöd (28.5.2008).
Innovationsstöd för skeppsbyggnad används
redan i fem länder som hör till Europeiska unionen och som är betydande inom skeppsbyggnadsindustrin. Det temporära stödet införs till
följd av det svåra konjunkturläget inom
skeppsbyggnadsindustrin.
2010 budget
2008 bokslut

—
18 000 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (fast anslag)
Under momentet beviljas 552 400 000 euro.
Anslaget får användas
6) till betalning av sysselsättningsstödets
grunddel för tryggande av försörjningen i enlighet med 7 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice som startpeng till någon annan person än en sådan som är berättigad till
arbetsmarknadsstöd
11) till betalning av serviceavgifter till producenter av tjänster föranledda av åtgärder i
anslutning till yrkesval, karriärplanering och
yrkesinriktad rehabilitering enligt 6 kap. 11 §
2 mom. och 13 § 1 mom. 1 och 4 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice, till betalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen enligt 7 kap. i statsrådets förordning
om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice, till betalning av ersättning för
kostnaderna för uppehälle och för dagtraktamente för tryggande av utkomsten enligt
10 kap. 2 § 2 och 3 mom. i lagen om offentlig
arbetskraftsservice och 4 kap. i statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice samt till betalning av ersättning för uppehälle enligt prövning enligt
10 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts-
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service till en person som deltar i arbetsprövning på arbetsplatser
12) för anskaffningen av service som kompletterar arbetskraftsservicen enligt 3 kap. 1 § i
lagen om offentlig arbetskraftsservice och till
betalning av ersättning för uppehälle enligt
prövning enligt 10 kap. 6 § till en person som
deltar i kompletterande service
17) till betalning av sysselsättningsstödets
grunddel och ersättning för uppehälle enligt
prövning för en arbetslös arbetssökande som
deltar i arbetslivsträning och som inte är berättigad till arbetsmarknadsstöd och som har påbörjat arbetslivsträning före 2010.
Inom det område som omfattas av förvaltningsförsöket i Kajanaland får anslaget användas endast till betalning av ersättningar för
kostnader för uppehälle innan utbildningen
börjar enligt 1 punkten samt till de utgifter som
avses i 2, 10—15 och 17 punkten.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen,
punkterna 6, 11 och 12 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter motsvarande punkter i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, punkt 17 i det andra
stycket i beslutsdelen fogas som punkt 17 till
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket
i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 8 350 000 euro jämfört med det
anslag på 560 750 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment
33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 och föranleds
av en ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och lagen om utkomstskydd för
arbetslösa.
Dessutom fogas följande text som första
textstycke till förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen:
I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och lagen om utkomstskydd för arbetslösa, så att utkomsten för
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personer som får arbetslöshetsdagpenning och
som deltar i arbetslivsträning tryggas genom
arbetslöshetsdagpenning i stället för genom
sysselsättningsstöd. Den ersättning för uppehälle som betalas till personer som deltar i arbetslivsträning, arbetssökningsträning och arbetsprövning på arbetsplatser och som får arbetslöshetsförmåner betalas utan prövning i
samband med betalningen av arbetslöshetsförmånen. Dessutom ska ersättning för uppehälle
enligt prövning börja betalas till arbetslösa
som deltar i service som kompletterar den offentliga arbetskraftsservicen. Till följd av ändringarna föreslås en överföring på sammanlagt
8 350 000 euro från momentet till moment
33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 under socialoch hälsovårdsministeriets huvudtitel. Sysselsättningsstöd och ersättning för uppehälle för
personer som deltar i arbetslivsträning innan
lagen träder i kraft betalas från detta moment.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

552 400 000
29 000 000
22 000 000
477 440 000
490 636 327

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Fullmakt. Om en del av lånefullmakten på
3 000 000 000 euro för refinansieringsverksamhet för 2009 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år
2010. Av lånefullmakten för refinansieringsverksamhet på 3 000 000 000 euro kan ett belopp som motsvarar högst 2 000 000 000 euro
beviljas beräknade i US-dollar enligt kursen
den dag då lånet lyfts.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen i budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget

1 500 000 000
-1 000 000 000
1 250 000 000
250 000 000
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32.40
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
5 590 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 5 270 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget

på 320 000 euro av engångsnatur och föranleds
av rättegångskostnader inklusive ränta som
verket betalat.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

5 590 000
5 396 000
5 378 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 58 954 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 546 000 euro jämfört med det
anslag på 59 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment
32.01.02 och föranleds av en utvärderingsun-

dersökning av sysselsättningsförsöket i Paltamo.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

58 954 000
1 680 000
4 497 000
53 650 000
57 958 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 552 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 528 100 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget

24 000 000 euro och föranleds av att kalkylen
över arbetslöshetsgraden har preciserats.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

552 100 000
33 000 000
454 000 000
426 502 963

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 883 300 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar enligt lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), med
undantag för om de betalas för utbildningstid,
på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen
om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms
om statens andel och till finansiering av till den
ansluten ersättning för uppehälle enligt lagen
om utkomstskydd för arbetslösa.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 704 600 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
178 700 000 euro.

Av tillägget föranleds 3 700 000 euro av den
ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med
den och den ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar som träder i kraft den 1 januari 2010, så att arbetslöshetsdagpenning betalas under tiden för arbetslivsträning, vilket föranleder ett tillägg på
2 000 000 euro, och så att lagstadgad ersättning för uppehälle betalas under tiden för arbetslivsträning, arbetsprövning och jobbsökarträning, vilket föranleder ett tillägg på
1 700 000 euro. Ett motsvarande avdrag har
gjorts under arbets- och näringsministeriets
moment 32.30.51.
Av tillägget föranleds 175 000 000 euro av
en temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.
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33.20

Till följd av de ändringar som gjorts i motiveringen till momentet fogas följande text som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen:
I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen också en proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, så att staten 2010 ska delta i
finansieringen av sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas under permitteringstid
med ett belopp som motsvarar grunddagpenningen. Vid dimensioneringen av anslaget har
som tillägg beaktats 175 000 000 euro.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

883 300 000
-30 000 000
88 500 000
503 000 000
431 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 405 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av
grunddagpenning, barnförhöjning och ersättning för uppehälle enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, med undantag för om de
betalas för utbildningstid.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 134 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
16 405 000 euro.
Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 föranleds av tillägget 1 738 000
euro av arbetslöshetsdagpenning och ersättning för uppehälle som betalas under arbetslivsträning och 912 000 euro av ersättning för
uppehälle som betalas under arbetslivsträning,
arbetsprövning och jobbsökarträning som ordnas i form av gruppservice. Ett motsvarande
avdrag har gjorts under arbets- och näringsministeriets moment 32.30.51.

Av tillägget föranleds 13 755 000 euro av att
intäktskalkylen för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie har preciserats.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

150 405 000
30 000 000
25 000 000
91 000 000
63 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på
939 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 33.20.50 är tillägget 2 000 000 euro jämfört med det anslag på 937 000 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen, och tillägget
föranleds av att lagstadgad ersättning för uppehälle betalas under arbetsprövning och jobbsökarträning som ordnas i form av gruppservice.
Ett motsvarande avdrag har gjorts under arbets- och näringsministeriets moment
32.30.51.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

939 000 000
-80 000 000
134 000 000
744 000 000
647 602 904

53. (33.20.53 och 54) Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag)
Anslaget får användas till betalning av arbetslöshetsförmåner och ersättning för uppehälle för studerande såväl inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som inom
frivillig utbildning som arbetskraftsmyndigheten godkänt, på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)
och lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)
bestäms om statens andel. Anslaget får även
användas till finansiering av statsandelen för

33.30
utbildningsdagpenning enligt 10 kap. i lagen
om utkomstskydd för arbetslösa, sådant det löd
vid utgången av 2009, och statsandelen för utbildningsstöd enligt 9 kap. i lagen om offentlig
arbetskraftsservice.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut
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205 700 000
10 000 000
152 400 000
145 898 317

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 284 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 298 350 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 14 350 000 euro och föranleds av att
utgiftsposten preciserats, så att man med hänvisning till förklaringsdelen till moment
11.04.01 i budgetpropositionen har beaktat ett

tillägg på 3 500 000 euro som föranleds av att
mervärdesskatten på mediciner och resekostnadsersättningar höjs till 9 % den 1 juli 2010
och ett avdrag på 17 850 000 euro som föranleds av att kalkylerna för andra faktorer som
påverkar utgifterna för sjukförsäkringen har
preciserats.
2010 budget
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

1 284 000 000
—
1 237 500 000
1 143 829 142

40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 124 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 117 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 000 000 euro och föranleds av att kalkylen

över den betalningspost som gäller obetalda
premier har stigit.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

124 000 000
-10 000 000
13 000 000
109 000 000
56 600 000
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33.80
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Anslaget får användas till betalning av den
statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen
om avbytarservice för lantbruksföretagare
(1231/1996) betalas till kommunerna för
driftskostnaderna för de avbytartjänster som
avses i lagens 35 §. Av anslaget får högst
182 000 euro användas till ersättning för de
nettokostnader som läroavtalsutbildningen för

lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 budget
2008 bokslut

195 800 000
-4 000 000
197 300 000
186 722 519

90. Understöd från Penningautomatföreningen
50. Understöd till sammanslutningar och
stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 278 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 293 200 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget

15 000 000 euro och föranleds av att intäktskalkylen för Penningautomatföreningen har
sjunkit.
2010 budget
2009 budget
2008 bokslut

278 200 000
302 500 000
312 000 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 1 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 2 200 000 euro jämfört med det
belopp på 4 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av ändringar i det
uppskattade behovet av anslag.
2010 budget
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.
2008 bokslut

1 800 000
5 000 000
7 000 000
25 000 000

