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Statsbudgeten för 2007

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2007:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 35 091 576 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 13 451 000 000

01. Skatt på inkomst i ........................................................................... 12 721 000 000

02. Källskatt på ränteinkomster i .......................................................... 170 000 000

03. Skatt på arv och gåva i ................................................................... 560 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 14 201 000 000

01. Mervärdesskatt i ............................................................................. 13 558 000 000

02. Skatt på vissa försäkringspremier i ................................................. 517 000 000

03. Apoteksavgifter i ............................................................................ 126 000 000

08. Acciser i 4 649 000 000

01. Tobaksaccis i.................................................................................. 617 000 000

04. Skatt på alkoholdrycker i ................................................................ 1 008 000 000

05. Läskedrycksaccis i ......................................................................... 37 000 000

07. Energiskatter i ................................................................................ 2 957 000 000

08. Accis på vissa dryckesförpackningar i ............................................ 30 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060122
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10. Övriga skatter i 2 677 000 000

03. Bilskatt i ........................................................................................ 1 350 000 000

05. Överlåtelseskatt i ............................................................................ 550 000 000

06. Lotteriskatt i ................................................................................... 135 000 000

07. Fordonsskatt i ................................................................................. 585 000 000

08. Avfallsskatt i .................................................................................. 57 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur i 113 576 000

02. Lästavgifter i .................................................................................. 953 000

03. Banskatt i ....................................................................................... 21 000 000

04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, data-

skyddsavgift och tillsynsavgift för postverksamhet i....................... 4 223 000

05. Avgift för övervakning av flygtrafiken i ......................................... 6 600 000

06. Farledsavgifter i ............................................................................. 75 200 000

08. Oljeavfallsavgift i........................................................................... 4 600 000

09. Övriga skatteinkomster i................................................................. 1 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 3 852 880 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 3 160 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde i................ 3 160 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 91 700 000

01. Domstolarnas inkomster i ............................................................... 31 000 000

47. Utsökningsavgifter i ....................................................................... 51 000 000

50. Inkomster från verkställighet av straff i .......................................... 9 550 000

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde i .... 150 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 144 250 000

98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden i ............... 143 350 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde i .... 900 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 6 693 000

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter i .. 18 000

22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster i ................................ 8 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde i .. 6 667 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 809 712 000

07. Överföring från statens pensionsfond i ........................................... 483 540 000

23. Servicecentralens inkomster i ......................................................... 100 000

25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. i ............................ 24 480 000
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28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna i ...................... 111 145 000

29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna i ............ 30 312 000

30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskost-

naderna i ........................................................................................ 16 960 000

49. Tullverkets inkomster i ................................................................... 6 974 000

51. Inkomster av metallmynt i .............................................................. 22 050 000

63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsan-

stalters vägnar i .............................................................................. 33 200 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden i ......................... 20 000 000

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel i ........................................................................................... 47 700 000

91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader i 3 100 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde i ..... 10 151 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 424 755 000

70. Inkomster från studiestödsverksamheten i ...................................... 22 000 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel i .. 397 755 000

99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsom-

råde i .............................................................................................. 5 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 959 046 000

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket i ............... 584 567 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling i ................................ 327 000 000

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen i .................... 9 450 000

04. Andra inkomster från EU i ............................................................. 1 108 000

20. Statens andel av inkomsten av totospel i ......................................... 8 800 000

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten i................................... 141 000

32. Växtförädlingsavgifter i ................................................................. 753 000

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter i ................................... 2 300 000

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv i ....................................... 500 000

42. Avgifter för jakt på hjortdjur i ........................................................ 5 400 000

43. Spöfiskeavgifter i ........................................................................... 2 400 000

44. Fiskevårdsavgifter i ........................................................................ 6 167 000

45. Jaktvårdsavgifter i .......................................................................... 6 960 000

60. Skogsforskningsinstitutets inkomster i ........................................... 2 000 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 1 500 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 78 825 000

24. Vägförvaltningens inkomster i........................................................ 7 000 000

30. Sjöfartsverkets inkomster i ............................................................. 17 000

40. Inkomster av banhållningen i.......................................................... 14 000 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område i ......................................................................................... 57 808 000
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32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde i 15 652 000

10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt ar-

betskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små 

och medelstora företags kunnande i ................................................ 3 300 000

20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster i ............................................ 1 352 000

99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 11 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i 426 455 000

05. Försäkringsinspektionens inkomster i ............................................. —

08. Folkhälsoinstitutets inkomster i ...................................................... 700 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster i.......... 1 085 000

92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet i ................ 409 495 000

98. Återbäringar av statsunderstöd i ..................................................... 15 000 000

99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde i ................................................................................. 175 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 150 962 000

40. Inkomster från Europeiska socialfonden i ....................................... 128 000 000

70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti i .............................. 21 327 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde i ..... 1 635 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde i 124 870 000

07. Överföring från statens bostadsfond i ............................................. 116 500 000

40. Inkomster till regionala miljöcentraler i .......................................... 220 000

60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador i ..................... 4 650 000

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde i....... 3 500 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 616 800 000

01. Böter i ............................................................................................ 82 000 000

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen i ......................... 75 000 000

04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag i...................... 35 000 000

07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens 

pensionsfond i ................................................................................ 2 300 000

10. Övriga inkomster av blandad natur i ............................................... 2 500 000

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier i ........................................ 420 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 1 338 075 000

01. Ränteinkomster i 178 475 000

04. Räntor på statens lån till affärsverken i........................................... 69 600 000

05. Räntor på övriga lån i ..................................................................... 8 875 000
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07. Räntor på depositioner i ................................................................. 100 000 000

03. Dividendinkomster i 950 000 000

01. Dividendinkomster i ....................................................................... 950 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 100 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst i ........................................................ 100 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i 109 600 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i ............................. 109 600 000

Avdelning 15

15. LÅN i 234 680 000

01. Lån som återbetalas till staten i 234 680 000

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk i................................. 159 700 000

04. Amorteringar på övriga lån i........................................................... 74 980 000

Inkomstposternas totalbelopp:

40 517 211 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21

euro

21. RIKSDAGEN i 112 349 000

01. Riksdagsledamöterna i 21 775 000

21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) i ................ 21 775 000

02. Riksdagens kansli i 65 776 000

21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) i ..................... 58 276 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 5 200 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 2 300 000

09. Statsrevisorerna i 1 461 000

21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) i........................ 1 461 000

14. Riksdagens justitieombudsman i 4 778 000

21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 4 778 000

30. Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor i 1 650 000

21. Omkostnader för forskningsinstitutet för internationella relationer 

och EU-frågor (reservationsanslag 2 år) i ....................................... 1 500 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 150 000

40. Statens revisionsverk i 13 228 000

21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) i .. 12 743 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 485 000

99. Riksdagens övriga utgifter i 3 681 000

21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 3 681 000
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Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 9 943 000

01. Republikens president i 340 000

01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) i ......... 297 000

21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) i ................................ 43 000

02. Republikens presidents kansli i 9 603 000

21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 6 913 000

27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) i ....................... 190 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 1 000 000

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) i ................... 1 500 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 52 444 000

01. Statsrådet i 4 028 000

01. Avlöningar (förslagsanslag) i ......................................................... 4 028 000

02. Statsrådets kansli i 25 959 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) i ........ 22 574 000

23. Reservering av anslag för politikprogram (reservationsanslag 2 år) i 385 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 3 000 000

03. Justitiekanslersämbetet i 2 847 000

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.... 2 847 000

27. Understödjande av politisk verksamhet i 14 933 000

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) i .......................... 14 933 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 4 677 000

21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) i ............. 812 000

24. Ordnar (förslagsanslag) i ................................................................ 471 000

25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättnings-

kriget (reservationsanslag 2 år) i..................................................... 639 000

26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 2 300 000

27. 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 300 000
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28. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 80 000

58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet 

Eklövet (reservationsanslag 3 år) i.................................................. 75 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 992 470 000

01. Utrikesförvaltningen i 204 540 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 184 935 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag) i ....................................................................... 14 800 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 4 805 000

30. Internationellt bistånd i 582 468 000

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab i .................... —

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) i ................................... 582 468 000

50. Närområdessamarbete i 23 533 000

66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) i ........................... 23 533 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 181 929 000

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 1 154 000

21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 2 213 000

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 66 767 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) i ........ 14 136 000

26. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) i ........................ 1 100 000

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) i ................................................. 1 315 000

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) i ..................................... 39 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) i ..... 94 888 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimat-

konventionen (reservationsanslag 3 år) i ......................................... 300 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) i................................................ 17 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 707 652 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 95 488 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 23 526 000

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....................... 20 462 000

27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 1 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag) i ....................................................................... 39 000 000

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 11 500 000

10. Domstolsväsendet i 226 527 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............ 7 000 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 8 500 000

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) i ........ 204 627 000

27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 6 400 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 55 105 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 22 705 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) i................... 32 400 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 80 031 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 80 031 000

50. Verkställighet av straff i 203 980 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) i 198 580 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) i ................... 5 400 000

60. Åklagarväsendet i 31 861 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.............. 31 861 000

70. Valutgifter i 14 660 000

21. Valutgifter (förslagsanslag) i .......................................................... 14 660 000
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Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 600 520 000

01. Inrikesministeriet i 109 118 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 24 263 000

22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 5 212 000

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 9 143 000

24. Omkostnader för KuntaIT (reservationsanslag 3 år) i...................... 2 500 000

25. Projekt för utveckling av kommunernas informationsteknik (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 5 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag) i ....................................................................... 60 000 000

43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 3 000 000

02. Utlänningsverket i 13 192 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 13 192 000

05. Länsstyrelserna i 51 648 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 51 648 000

06. Registerförvaltning i 29 776 000

21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 29 776 000

07. Häradena i 42 219 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. 42 219 000

75. Polisväsendet i 578 140 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................. 574 640 000

22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag) i ............................................................ 3 500 000

80. Räddningsväsendet i 66 689 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.......... 61 089 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ 2 090 000

31. Statsandelar  (reservationsanslag 2 år) i .......................................... 3 510 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 200 005 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 199 605 000

74. Byggande (fast anslag) i ................................................................. 400 000
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97. Understöd åt kommuner i 257 752 000

31. Allmän statsandel till kommunerna, på kommunernas skatteinkom-

ster baserad utjämning och övergångsutjämningar (förslagsanslag) i 184 532 000

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindel-

ningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) i ..... 55 020 000

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-

slag) i ............................................................................................. 14 500 000

35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag) i ...... 3 700 000

98. Utveckling av regionerna i 251 981 000

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) i ................. 31 380 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram (förslagsanslag) i ................................................. 124 196 000

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 25 250 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) i ............. 44 958 000

64. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 14 727 000

65. Statlig medfinansiering för Europeiska regionala utvecklingsfonden 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) i ................... 11 470 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 235 591 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 237 066 000

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.......... 13 568 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag) i .................................................................... 223 498 000

10. Militärt försvar i 1 939 631 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i ............ 580 932 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 1 357 049 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) i . 1 650 000

30. Militär krishantering i 58 894 000

21. Omkostnader i hemlandet för Försvarsmaktens Internationella 

Central (reservationsanslag 2 år) i .................................................. 3 494 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 55 390 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) i................................................ 10 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 016 721 000

01. Finansministeriet i 82 885 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. 29 888 000

22. Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 9 017 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag) i ....................................................................... 43 000 000

62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 130 000

89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år) i ........... 850 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral i 3 814 000

21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 3 814 000

05. Statskontoret i 18 937 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ................... 18 937 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i 3 334 202 000

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 3 208 860 000

06. Extra pensioner (förslagsanslag) i................................................... 19 900 000

07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) i ...................................... 28 285 000

50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) i .... 43 257 000

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 33 200 000

95. Räntor som staten skall betala på överstora inkomster som erhållits 

i förskott på grund av principen om sista pensionsanstalt (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 700 000

18. Skatteförvaltningen i 339 947 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 339 947 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 207 527 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) i ........................................... 182 327 000

31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) i ................................................ 21 000 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 4 200 000

40. Tullverket i 147 832 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....................... 147 832 000
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52. Statistikcentralen i 41 655 000

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 41 655 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 16 834 000

21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) i ......... 169 000

23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) i ................. 1 103 000

25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) i ................ 352 000

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) i ................ 15 000 000

60. Statens betalning av utgifterna på grund av Utbildningsfonden (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 210 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i 9 545 000

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reser-

vationsanslag 2 år) i ....................................................................... 1 177 000

02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 168 000

25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 3 100 000

95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag 

icke ingår i budgeten (förslagsanslag) i .......................................... 100 000

96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) i ................................................. 5 000 000

82. Ersättningar till fonder och finansiella institut i 6 500 000

44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) i 6 500 000

84. Internationella finansiella bidrag i 1 405 000

66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella 

institut (förslagsanslag) i ................................................................ 170 000

68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 235 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i 1 528 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) i ......................... 1 528 000 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 277 638 000

41. Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag) i ........................................... 124 000 000

43. Energiskattestöd (förslagsanslag) i ................................................. 93 883 000

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) i 12 000 000

95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) i.......................... 55 000

97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) i ... 47 700 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 565 173 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-

svarsområdet i 274 203 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 23 964 000

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 19 091 000

25. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) i ....................... 4 686 000

26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 13 063 000

27. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 7 995 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag) i ....................................................... 135 000 000

50. Vissa understöd (fast anslag) i ........................................................ 485 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) i ......... 2 341 000

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

de för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i.. 64 596 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 1 982 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... 1 000 000

10. Allmänbildande utbildning i 1 941 929 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 43 523 000

22. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 6 000

25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 9 249 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 

driftskostnader (förslagsanslag) i .................................................... 1 840 930 000

34. Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 47 700 000

51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i ............................. 521 000

20. Yrkesutbildning i 662 634 000

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) i 31 615 000

24. Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år) i ...................... 3 026 000

25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) i ......... 1 899 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostna-

der (förslagsanslag) i ...................................................................... 513 883 000

31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) i ...................... 112 211 000

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 340 248 000

21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 424 000

22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 14 004 000
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25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) i ........ 2 927 000

30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 79 567 000

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 116 419 000

34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos 

vuxna (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 35 000 000

50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) i 47 251 000

51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 18 008 000

52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskost-

nader (reservationsanslag 3 år) i ..................................................... 1 000 000

53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) i ............................. 9 578 000

55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) i .... 11 561 000

56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) i 4 509 000

40. Yrkeshögskoleundervisning i 368 060 000

22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 3 310 000

25. Utvecklande av yrkeshögskolorna  (reservationsanslag 2 år) i ........ 2 068 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-

skolors driftskostnader (förslagsanslag) i........................................ 362 682 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 1 401 449 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i................... 1 289 052 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 26 643 000

23. Nationalbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.......... 13 277 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 72 477 000

60. Vetenskap i 270 488 000

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 32 034 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ..................... 14 381 000

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 2 730 000

24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... 1 520 000

25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 150 000

50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) i ..... 130 011 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag) i ..................................................................... 77 342 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 12 320 000

70. Studiestöd i 772 522 000

22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 622 000

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) i............... 23 000 000
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55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) i ........................ 693 732 000

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) i ................. 22 900 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 4 268 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-

bildning (förslagsanslag) i .............................................................. 28 000 000

80. Konst och kultur i 391 291 000

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-

missionerna (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 3 366 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 16 947 000

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 2 596 000

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................... 16 745 000

25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 7 018 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 3 494 000

27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 555 000

28. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 802 000

30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskost-

nader (förslagsanslag) i .................................................................. 74 451 000

31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskost-

nader (förslagsanslag) i .................................................................. 13 812 000

32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) i............... 4 470 000

33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 5 541 000

34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 6 200 000

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i .......... 252 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i ..................................... 10 487 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) i 11 088 000

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 188 829 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) i ............................. 16 795 000

54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris 

lån för grundlig renovering (fast anslag) i ....................................... 3 627 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... 1 110 000

72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 589 000

75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) i ................... 2 500 000

95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) i ........................ 17 000

90. Idrottsverksamhet i 101 550 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 

fysisk fostran (förslagsanslag) i ...................................................... 100 208 000

52. Statsandel för idrottsutbildningscentrer (fast anslag) i .................... 1 342 000
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91. Ungdomsarbete i 40 799 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ung-

domsarbete (förslagsanslag) i ......................................................... 36 076 000

51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reser-

vationsanslag 2 år) i ....................................................................... 4 723 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 2 626 171 000

10. Utvecklande av landsbygden i 102 985 000

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 10 159 000

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig 

andel vid totospel (förslagsanslag) i ............................................... 8 632 000

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) i ................................. 4 820 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..... 50 300 000

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) i ................................................... 26 551 000

63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i ................. 2 523 000

20. Jordbruk i 2 095 324 000

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-

ekonomi (reservationsanslag 2 år) i ................................................ 31 925 000

22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) i........................... 441 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 566 165 000

41. EU-inkomststöd (förslagsanslag) i .................................................. 551 337 000

42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) i ................... 3 400 000

43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) i ........................ 310 996 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i ............................ 414 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning 

av åker (reservationsanslag 2 år) i .................................................. 130 900 000

46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 3 942 000

47. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) i ............... 1 213 000

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen 

(reservationsanslag 3 år) i............................................................... 31 852 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) i 31 480 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) i .......................... 2 000 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 15 000 000
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30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 43 770 000

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 39 552 000

25. Veterinärvård (förslagsanslag) i...................................................... 1 650 000

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) i ............................................... 2 568 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 58 458 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 16 397 000

25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) i ......... 2 300 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) i ................. 5 400 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) i...... 2 300 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) i ...................... 1 814 000

50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) i ...... 7 194 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) i ........ 5 849 000

52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 2 750 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år) i ................................................ 13 397 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 1 057 000

50. Vattenhushållning i 25 426 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 6 480 000

30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 000 000

31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 5 927 000

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) i .... 420 000

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-

ningar (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 841 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 10 758 000

60. Skogsbruk i 151 063 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i 39 950 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) i ......................... 903 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 

skogsbruk (reservationsanslag 2 år) i .............................................. 43 689 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) i ............................................... 50 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 57 680 000

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) i ....... 6 965 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) i .......... 1 726 000

83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet  (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 100 000
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63. Forststyrelsen i 5 790 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 5 790 000

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information i 55 113 000

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............. 47 775 000

22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 3 338 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 4 000 000

90. Förvaltning i 87 510 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 26 594 000

22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) i.................... 3 172 000

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 13 380 000

25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 11 593 000

26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) i ....................... 729 000

27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) i ............................... 3 328 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag) i ................................................. 25 000 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) i ..... 3 714 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska

skadenämnden i 732 000

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) i...................... 732 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 1 828 764 000

01. Kommunikationsministeriet i 18 688 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 18 688 000

20. Fordonsförvaltningscentralen i 11 856 000

21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 11 856 000

24. Vägförvaltningen i 735 847 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) i .................................. 583 327 000
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76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägsla-

gen (förslagsanslag) i ..................................................................... 30 820 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) i ................................................. 100 500 000

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansierings-

projekt (reservationsanslag 3 år) i ................................................... 21 200 000

25. Statsbidrag för väghållningen i 14 200 000

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 14 200 000

30. Sjöfartsverket i 108 110 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................. 94 060 000

76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) i ........... 50 000

77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) i................... —

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag) i ...................................... 14 000 000

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik i 71 421 000

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt pas-

sagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i för-

teckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) i ......... 40 985 000

42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och 

passagerarbilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) i ........................... 25 283 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) i .......................... 953 000

51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) i .............................. 4 200 000

40. Banförvaltningscentralen i 339 782 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) i .................................. 302 082 000

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 500 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) i ................................................. 36 200 000

41. Järnvägsverket i 4 060 000

21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ................ 4 060 000

51. Luftfartsförvaltningen i 7 600 000

21. Luftfartsförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ..... 7 600 000

52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken i 1 500 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast an-

slag) i ............................................................................................. 1 500 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 93 507 000

34. Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 1 500 000

42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) i.................................... 841 000
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63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 52 999 000

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år) i ............................................. 7 767 000

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) i ................. 30 400 000

70. Kommunikationsverket i 5 219 000

21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ... 5 219 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 14 264 000

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) i ........................... 14 264 000

80. Meteorologiska institutet i 30 278 000

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i . 30 278 000

81. Havsforskningsinstitutet i 8 499 000

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .. 8 499 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i 363 933 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag) i ....................................................... 276 265 000

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) i ................................................. 942 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 12 421 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) i 73 800 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 505 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 1 015 436 000

10. Förvaltning i 157 982 000

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 24 889 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 79 423 000

25. Produktivitetsanslag för handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde (reservationsanslag 2 år) i .......................................... 725 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag) i ................................................. 40 000 000
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66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner (förslagsanslag) i .................................................................. 7 700 000

92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) i . 5 235 000

95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) i ......... 10 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i 573 723 000

20. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 2 600 000

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 40 450 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 74 016 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i . 9 250 000

24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 1 922 000

25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ......... 5 170 000

26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 29 218 000

27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) i ..................... 166 150 000

28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverk-

samhet (reservationsanslag 2 år) i ................................................... 9 164 000

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) i . 161 917 000

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfin-

nings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 7 205 000

83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) i ..... 66 661 000

30. Företagspolitik i 228 972 000

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 1 270 000

22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 16 088 000

40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 18 500 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) i ................................ 12 684 000

43. Ersättning för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) i ............... 21 700 000

44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) i ....................................... 3 840 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 17 348 000

47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslut-

ningar (reservationsanslag 3 år) i .................................................... 4 361 000

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 35 000 000

49. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till 

Finpro rf (fast anslag) i ................................................................... 24 306 000

60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) i .................... 20 000

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 73 855 000
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40. Konsument- och konkurrenspolitik i 16 491 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 5 854 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............ 5 133 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-

ning (reservationsanslag 2 år) i ....................................................... 4 661 000

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) i............. 823 000

95. Rättegångskostnaderna för grupptalan (förslagsanslag) i ................ 20 000

60. Energipolitik i 36 886 000

21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ..... 836 000

27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi 

samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) i.......................... 3 400 000

40. Energistöd (förslagsanslag) i .......................................................... 27 600 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) i ........................................... 5 000 000

50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) i...... 50 000

70. Ägarpolitik i 1 382 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i .......................................... 1 382 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 11 685 573 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 72 435 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 36 022 000

28. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av 

datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 1 840 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde (förslagsanslag) i ............................................. 15 000 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 5 663 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) i .............................. 9 700 000

67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 4 210 000

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i 23 327 000

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 

och hälsovården (reservationsanslag 2 år) i..................................... 23 327 000
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03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden i 1 951 000

21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... 1 951 000

04. Besvärsnämnden för social trygghet i 2 989 000

21. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 2 989 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 6 549 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 4 349 000

26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) i ....................... 2 200 000

07. Arbetshälsoinstitutet i 40 900 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 38 200 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö-

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

08. Folkhälsoinstitutet i 44 946 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i........... 34 346 000

26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) i ........................... 10 600 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 4 915 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 4 915 000

10. Strålsäkerhetscentralen i 11 772 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.... 11 772 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehand-

ling i 2 696 000

21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... 1 363 000

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 

(reservationsanslag 2 år) i............................................................... 1 333 000

12. Statens skolhem i 603 000

21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) i .......... 603 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i 25 513 000

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .. 25 513 000
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14. Statens sinnessjukhus i 718 000

21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) i .. 718 000

15. Utjämning av familjekostnader i 1 415 900 000

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adop-

tion (förslagsanslag) i ..................................................................... 11 300 000

52. Barnbidrag (förslagsanslag) i .......................................................... 1 403 600 000

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) i 1 000 000

16. Allmän familjepension i 38 200 000

60. Allmän familjepension (förslagsanslag) i........................................ 38 200 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa i 670 250 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) i ....................... 536 500 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 62 750 000

53. Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) i ................. 12 000 000

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) i.................... 26 000 000

55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) i ................... 33 000 000

18. Sjukförsäkring i 1 153 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 1 153 000 000

19. Pensionsförsäkring i 2 437 400 000

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) i 42 000 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

lantbruksföretagare (förslagsanslag) i ............................................. 447 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-

retagare (förslagsanslag) i .............................................................. 60 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden 

för studier (förslagsanslag) i ........................................................... 100 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 1 888 300 000

20. Olycksfallsförsäkring i 14 500 000

53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsför-

säkring (förslagsanslag) i................................................................ 14 500 000

21. Frontveteranpensioner i 74 000 000

52. Fronttillägg (förslagsanslag) i ......................................................... 74 000 000
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22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för

rehabilitering i 242 278 000

50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) i ........ 239 200 000

56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reser-

vationsanslag 2 år) i ....................................................................... 2 960 000

57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. 110 000

59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 8 000

23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen i 2 350 000

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 2 350 000

28. Annat utkomstskydd i 62 100 000

50. Militärunderstöd (förslagsanslag) i ................................................. 18 500 000

51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) i ........................ 21 100 000

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) i ..................... 22 500 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 4 694 487 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-

nader (förslagsanslag) i .................................................................. 4 307 400 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forsknings-

verksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) i ... 48 747 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna 

för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) i ....................... 89 170 000

34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som 

sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) i ............ 2 370 000

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-

vården (reservationsanslag 3 år) i ................................................... 39 800 000

37. Statsbidrag till samkommunerna för sjukvårdsdistrikten för kostna-

der för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och ungdomar 

samt för kostnader i samband med utvecklandet av de kommunala 

mentalvårdstjänsterna (fast anslag) i ............................................... 4 000 000

38. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-

läggande utkomstskyddet (förslagsanslag) i .................................... 200 500 000

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det so-

ciala området (fast anslag) i ............................................................ 2 500 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i 13 100 000

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslags-

anslag) i ......................................................................................... 6 200 000

31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på 

samiska (fast anslag) i .................................................................... 600 000

32. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott 

(fast anslag) i ................................................................................. 6 300 000
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53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i 11 460 000

23. Hälsokontroll (reservationsanslag 2 år) i ........................................ 800 000

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) i 1 360 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) i .................. 9 300 000

57. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare i 207 739 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruks-

företagare (förslagsanslag) i ........................................................... 192 500 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för 

lantbruksföretagare (fast anslag) i................................................... 15 239 000

92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens

verksamhet i 409 495 000

50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och so-

cialt välbefinnande (förslagsanslag) i ............................................. 306 000 000

55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrätt-

ningar (reservationsanslag 2 år) i .................................................... 61 707 000

58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) i ............. 3 500 000

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 38 288 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 941 568 000

01. Arbetsförvaltningen i 59 933 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. 24 031 000

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... 772 000

23. Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) i ................................. 3 300 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag) i ....................................................................... 22 000 000

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... 8 300 000

67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner (förslagsanslag) i .................................................................. 1 530 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i 225 176 000

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 125 722 000

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ 80 809 000

64. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) i ................... 9 901 000

65. Statlig medfinansiering under programperioden 2007—2013 för 

projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar (förslagsanslag) i .... 8 744 000
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06. Arbetskraftspolitiken i 1 552 500 000

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 144 617 000

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverk-

samhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i ............................... 6 500 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag) i .................................................. 137 854 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(fast anslag) i ................................................................................. 516 711 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) i ........................................... 716 100 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

syfte (förslagsanslag) i ................................................................... 30 718 000

07. Flykting- och migrationsärenden i 77 266 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag) i .................................................................................. 7 739 000

28. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i .................... 900 000

30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för ut-

komststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och 

hälsovård som ges dem (förslagsanslag) i ....................................... 9 300 000

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) i.......... 59 327 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 26 693 000

23. Civiltjänst (förslagsanslag) i ........................................................... 3 893 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag) i ........................................................ 22 000 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i .......................... 800 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 744 624 000

01. Miljöministeriet i 34 045 000

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .............. 34 045 000

10. Miljövård i 30 167 000

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) i ............................... 2 667 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) i ........... 2 300 000

63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) i ..................... 1 100 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 2 300 000

67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reser-

vationsanslag 3 år) i ....................................................................... 800 000

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 10 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) i ................................. 11 000 000
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20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 63 090 000

22. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) i ................... 2 112 000

37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markan-

vändningen (reservationsanslag 3 år) i ............................................ 850 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 23 778 000

63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 16 000 000

64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) i .... 2 350 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) i ..... 18 000 000

30. Främjande av boendet i 491 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) i ..................................................... 440 500 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) i .... 50 500 000

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

40. De regionala miljöcentralerna i 65 463 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 65 463 000

50. Miljötillståndsverken i 4 679 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 4 679 000

60. Finlands miljöcentral i 25 062 000

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... 25 062 000

70. Statens bostadsfond i 4 639 000

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i................. 4 639 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 26 479 000

26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) i .................................. 440 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 9 000 000

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. 12 039 000

63. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 1 500 000

65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) i ..................................... 2 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete 

(förslagsanslag) i ............................................................................ 1 500 000
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 2 347 700 000

01. Ränta på skulden i euro i 2 328 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) i....................................... 2 328 000 000

03. Ränta på skulden i utländsk valuta i 700 000

90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) i ...................... 700 000

09. Övriga utgifter för statsskulden i 19 000 000

21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) i ........ 19 000 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 34 512 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 34 512 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 34 512 000

Anslagens totalbelopp:

40 517 211 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgete-

ring. Nettobudgetering är ett undantag från den-

na regel, och tillämpas bara inom de gränser som

anges i lagen om statsbudgeten.

I budgeten kan följande inkomster och utgif-

ter nettobudgeteras:

1) nya statslån, emissionsvinster och kapital-

vinster av statslån samt inkomster som uppkom-

mer genom derivat som skyddar statslånens ka-

pital, samt amorteringar på statsskulden, kapital-

förluster 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 de-

rivat som skyddar räntebetalningen på statslån,

3) inkomster av och utgifter för verksamhe-

ten vid ett ämbetsverk eller en inrättning,

4) inkomster som uppkommit genom försälj-

ning av aktier samt försäljningsprovisioner som

har samband med försäljningen och betalnings-

förpliktelser som staten för köparens del påtagit

sig ansvaret för,

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till

en pensionsanstalt och återbäring av sådana be-

lopp till staten,

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en

kommun och belopp som en kommun enligt be-

räkningsgrunderna i statsbidragssystemet skall

betala till staten,

7) inkomster av universitetens verksamhet

och av förvaltning och försäljning av aktier i ak-

tiebolag (universitetsbolag), som ett universitet

ensamt eller med en betydande andel tillsam-

mans med andra bildat och som i fråga om sitt

verksamhetsområde och sin verksamhet direkt

främjar samverkan med det övriga samhället och

forskningsresultatens och den konstnärliga verk-

samhetens genomslagskraft i samhället, i enlig-

het med det som föreskrivs om universitetens

uppgifter i 4 § i universitetslagen (645/1997), el-

ler som behövs för internationellt kommersiellt

utnyttjande av universitetets utbildnings- och

forskningstjänster, samt universitetens utgifter

för verksamheten och för bildande av universi-

tetsbolag, aktieteckning och andra ägararrange-

mang enligt vad som bestäms särskilt i budgeten

under momentet i fråga.

Inkomster som betalats till ett ämbetsverk i

dess egenskap av arbetsgivare, försäkrings- och

skadeersättningar, ersättningar för användning

av personalrestauranger samt inkomster av att

ämbetsverkets lokaliteter tillfälligt upplåts till

utomstående för enskilda tillställningar kan, om

dessa inkomster och ersättningar nämns i be-

skrivningen av omkostnadsmomentets standard-

innehåll, såsom inkomster av ämbetsverkets el-

ler inrättningens verksamhet nettobudgeteras

genom att de dras av från omkostnadsmomentet i

fråga, även om det i motiveringen till momentet

inte har antecknats att nettoanslag beviljats un-

der det. Dessutom får försäljningsintäkterna av

sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del

anskaffningen finansieras under omkostnadsan-

slaget nettas mot omkostnadsanslaget. Försälj-

ningsintäkterna av fast egendom, finansinveste-

ringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och

lösa anläggningstillgångar som finansieras un-

der specialmomenten får dock inte nettas mot

omkostnadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrätt-

nings omkostnadsmoment i momentmotivering-

en har antecknats att ett nettoanslag beviljats el-

ler om skillnaden mellan inkomsterna av och ut-
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gifterna för ämbetsverkets eller inrättningens

verksamhet har upptagits som en inkomstpost

till nettobelopp under inkomstmomentet, omfat-

tas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrätt-

ningens verksamhet och de utgifter för den som

avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets

standardinnehåll och i beslutsdelen i moment-

motiveringen av nettobudgetering. Inkomster

och utgifter som skall nettobudgeteras är härvid

bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamhe-

ten eller någon del av verksamheten vid ett äm-

betsverk som bedriver avgiftsbelagd verksam-

het,

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 ut-

gifter för projektet eller verksamheten,

3) inkomster från EU vilka hänför sig till äm-

betsverkets 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 hän-

syn till ämbetsverkets eller inrättningens sed-

vanliga verksamhet och ekonomi, och

5) inkomster av och utgifter för verksamhe-

ten vid ett ämbetsverk eller en inrättning som be-

driver affärsverksamhet.

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbets-

verks eller en inrättnings verksamhet har budge-

terats under ett omkostnadsmoment under vilket

det i beslutsdelen i momentmotiveringen har an-

tecknats att ett nettoanslag beviljats, har i be-

slutsdelen i motiveringen till momentet i fråga

dessutom specificerats vilka inkomster som har

nettobudgeterats under momentet eller vilka in-

komster som inte har nettobudgeterats under

momentet. Om ett inkomstmoment, som vid net-

tobudgetering skall tas in i budgeten som en net-

toinkomstpost på grund av att de uppskattade in-

komsterna är större, innehåller bara en del av ut-

gifterna för ämbetsverkets eller inrättningens

verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsde-

len i motiveringen till inkomstmomentet i fråga

specificerats vilka utgifter som har nettobudge-

terats under momentet eller vilka utgifter som

inte har nettobudgeterats under det.

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är

inkomster som inte kan nettobudgeteras. Över-

föringsutgifter eller återbäring av sådana, med

undantag för likviditetsbelopp som enligt lag be-

talas 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 stats-

bidragssystemet skall betala till staten, samt in-

vesteringsutgifter eller inkomster av försäljning

av egendom, med undantag för försäljning av ak-

tier eller anskaffning av lös egendom avsedd för

ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet

eller försäljning av lös egendom, kan inte heller

omfattas av nettobudgetering.

Till utgifternas standardinnehåll under ett net-

tobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter

enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll

vilka framgår nedan.

Inkomster av verksamhet som nettobudgete-

rats får användas för utgifter för verksamheten

utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller mo-

mentmotiveringen.

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment en-

ligt uppgiftens eller utgifternas art.

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är

ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behand-

las nedan, samt vissa projektartade anslag som

hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag

som har budgeterats enligt uppgift får användas

för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i frå-

ga, om inte något annat följer av budgeten.

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt

följande huvudgruppering som följer utgifternas

art (inom parentes sifferkoderna för motsvaran-

de moment):
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1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där

staten som direkt motprestation får produktions-

faktorer som skall användas under finansåret,

t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster,

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för

vilka staten inte får någon direkt motprestation,

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där

staten som direkt motprestation får produktions-

faktorer eller finansiella instrument med lång

verkningstid, vilka ger staten inkomst eller an-

nan nytta under flera finansår, och

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte

hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex.

utgifter för skötsel av statsskulden.

Anslaget under momentet får användas en-

bart för utgifter inom den utgiftsgrupp som an-

ges av momentets sifferkod. Därmed får ett an-

slag för konsumtionsutgifter inte användas för

överföringsutgifter och ett anslag för överfö-

ringsutgifter får inte användas för konsumtions-

utgifter, om inte något annat bestäms i motive-

ringen till momentet.

För ett användningsändamål som specificeras

under ett moment får inte användas något annat

anslag med ett mera allmänt användningsända-

mål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta

specificerade användningsändamål inte har ute-

slutits i motiveringen till det mera allmänna an-

slaget. Undantag från denna huvudregel kan gö-

ras om saken nämns i motiveringen till momen-

tet.

Anslagen för avlöning av personal har i regel

budgeterats under avlöningsmomenten (01—03)

och omkostnadsmomenten (21—27). Anslaget

under ett annat moment får användas för anställ-

ning av personal till ämbetsverk och inrättning-

ar endast om det i beslutsdelen i motiveringen

till momentet ingår ett omnämnande av avlö-

ningen och maximiantalet personer som får an-

ställas med anslag under momentet uttryckt i

årsverken. För avlöningen av tjänstemän som

valts till tjänsten får inte användas andra mo-

ment än avlönings- och omkostnadsmoment. Om

ett anslag får användas för löner eller arvoden,

används det även för socialskydds- och pen-

sionsavgifter och andra lönebikostnader i sam-

band med dem.

Hänförande av utgifter och inkomster till 

finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som

hänför sig till finansåret, enligt den princip för

hänförande av utgifter som tillämpas på momen-

tet.

Om inte något annat har angetts i beslutsde-

len i motiveringen under momentet i fråga har

anslagen och inkomstposterna i budgeten hän-

förts till finansåret på de grunder som anges i 5 a

och 5 b § i förordningen om statsbudgeten.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29,

70, 74—75, 76 och 77—79 har definierats såda-

na användningsändamål med standardinnehåll

för vilka anslagen under dessa moment får an-

vändas utan att saken nämns i momentmotive-

ringen. Standardinnehållet i ett omkostnadsmo-

ment tillämpas även när omkostnaderna till följd

av nettobudgetering har budgeterats på inkomst-

sidan som en del av nettobudgeten.

Då anslagen används går momentmotivering-

en före definitionen av standardinnehållet. Det

innebär att man i momentmotiveringen kan avvi-

ka från standardinnehållet antingen genom att

utesluta vissa standardanvändningsändamål el-

ler genom att foga till andra användningsända-

mål. I det senare fallet används ordet "även" för

att uttrycka att användningsändamålen har kom-

pletterats, t.ex. på följande sätt: "Anslaget under

momentet får även användas för honorärkonsu-

lers utgifter."

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk

budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmo-

menten 21—27. Omkostnadsanslaget får använ-

das för sådana löneutgifter och andra konsum-

tionsutgifter som föranleds av skötseln av de

uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen

har enligt lag eller förordning, för utgifter för an-

skaffning av maskiner och inventarier samt
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andra materiella eller immateriella anläggnings-

tillgångar samt för andra direkta utgifter som

föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom

leasingräntor och andra ränteutgifter samt ska-

deersättningar.

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan en

fullmakt som särskilt har beviljats dem i sam-

band med budgeten, för att de lagstadgade skyl-

digheterna skall uppfyllas ingå avtal och avge

förbindelser som i fråga om villkoren och om-

fattningen är sedvanliga med tanke på ämbets-

verkets eller inrättningens ekonomi och verk-

samhet och som kan föranleda utgifter även un-

der följande finansår. Avtalen och förbindelser-

na kan gälla poster av samma typ som konsum-

tionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga an-

skaffningar. 

Omkostnadsanslaget får även användas för

betalning av mindre förhandsavgifter i an-

slutning till ämbetsverkets eller inrättningens

normala fortgående verksamhet.

Som separata anslag enligt utgifternas art har

budgeterats överföringsutgifter, utgifter för hus-

byggnads- och jord- och vattenbyggnadsinveste-

ringar och anskaffnings- och långivnings- samt

andra finansinvesteringsutgifter för aktier och

andelar samt vissa exceptionellt stora investe-

ringar i inventarier. Ett omkostnadsanslag får så-

ledes inte användas för dessa utgifter, om inte

något annat har bestämts i motiveringen till an-

slaget.

Om något annat anslag inte har anvisats för

ändamålet får omkostnadsanslaget användas för

finansiering av sådana projekt inom ämbetsver-

kets verksamhetsområde som godkänts och del-

finansierats av EU samt för den finansiering som

krävs för deltagande i projekterbjudandena i frå-

ga. Om ett omkostnadsanslag som har nettobud-

geterats omfattar inkomster utanför statsfinans-

erna, skall den mervärdesskatteandel som mot-

svarar dessa inkomster och som hänför sig till

ämbetsverks och inrättningars köp av varor och

tjänster betalas av omkostnadsanslaget i fråga.

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras

de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalid-

pensioner och rehabiliteringspenningar enligt

sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i

dess egenskap av arbetsgivare men som bevil-

jats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket be-

talar arbetstagarens lön under sjukdomstiden,

moderskapsledigheten eller tiden med invalid-

pension eller rehabiliteringspenning, samt er-

sättningar som inkommit för kostnaderna för fö-

retagshälsovården. Därtill nettobudgeteras un-

der omkostnadsmomentet, enligt vad som avses

under "Brutto- och nettobudgetering", ämbets-

verkets intäkter från försäljning av lösa anlägg-

ningstillgångar, ersättning för användning av

personalrestauranger och försäkrings- och

skadeersättningar till ämbetsverket samt äm-

betsverkets inkomster för tillfällig upplåtelse av

dess lokaler till utomstående för enstaka tillställ-

ningar.

Vidare får anslaget under omkostnadsmomen-

tet användas till utgifter för den avgiftsbelagda

verksamheten, om inte ämbetsverkets eller in-

rättningens avgiftsbelagda verksamhet har bud-

geterats under ett eget moment.

Moment enligt utgifternas art

Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten

som direkt motprestation får produk-

tionsfaktorer som används under finansåret. Till

konsumtionsutgifter hänförs löner för statsan-

ställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter,

pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och

tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsma-

teriel samt maskiner, anordningar och inventa-

rier av ringa värde eller med en kort ekonomisk

användningstid samt övriga sådana utgifter som

föranleds av eller hänför sig till statens verksam-

het och som inte skall hänföras till överförings-

eller investeringsutgifter.

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tek-

niska bistånd som EU-programmen kräver.

För löner till statsanställda får konsum-

tionsutgiftsmomenten användas enligt följande:

a) omkostnadsmomenten och de särskilda av-

löningsmomenten (sifferkod 01—03) och

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner

till personal i arbetsavtalsförhållande och såda-
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na tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i stats-

tjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts

i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i

momentets standardanvändningsändamål eller

beslutsdel, samt

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom

förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjäns-

teman som ställts till statsrådets disposition en-

ligt statstjänstemannalagen.

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin

tjänst får inte betalas under andra moment än

omkostnads- och avlöningsmoment.

04—07. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pen-

sioner, familjepensioner, extra pensioner samt

vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka

grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som

är bindande för staten eller definieras särskilt i

motiveringen.

16—18. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för an-

skaffning av försvarsmateriel. Dessutom kan un-

der momentet som avdrag antecknas försäk-

rings- och skadeersättningar som ämbetsverket

får i samband med anskaffning av försvarsmate-

riel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i

momentmotiveringen.

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mer-

värdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster

under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22

Republikens president, samt under andra huvud-

titlar till betalning av den mervärdesskatt som

ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga

ämbetsverks och inrättningars köp av varor och

tjänster inom statsrådets och ministeriernas för-

valtningsområden.

Statens konsumtions- och investeringsutgif-

ter (moment 01—28 och 70—79) har budgete-

rats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skatt-

skyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar be-

viljas anslag enligt skattefria priser.

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och

överföringar av medel genom statens försorg till

kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, nä-

ringslivet, hushållen och allmännyttiga samman-

slutningar samt överföringar av medel utan mot-

prestationer till statliga fonder utanför budge-

ten, till folkpensionsanstalten och till utlandet.

För överföringsutgifterna får staten inte av mot-

tagaren någon direkt eller egentlig materiell

motprestation, såsom pengar, varor eller tjäns-

ter. Indirekt främjar överföringsutgifterna full-

följandet av statens uppgifter. De konsumtions-

och investeringsutgifter som betalas från mo-

menten för överföringsutgifter budgeteras inklu-

sive mervärdesskatt.

Överföringsutgifterna klassificeras i allmän-

het enligt mottagaren. Statsbidragen för bygg-

nadsverksamhet samt för anskaffning av maski-

ner och inventarier har om möjligt antecknats

under andra moment än statsbidragen för kon-

sumtion eller andra användningssyften. Om ett

överföringsanslag gäller flera grupper av motta-

gare, har det intagits en indelning enligt motta-

gargrupp, vid behov ytterligare indelad i överfö-

ringar avsedda för driftsekonomin och kapital-

ekonomin.

Under momenten 30—69 har budgeterats er-

sättningar till enheter som bedriver affärs-

verksamhet för uppgifter som de utför i allmänt

intresse, om nyttan kommer andra än staten till

del.

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av

lag och överföringsutgifter enligt prövning har

om möjligt antecknats under olika moment.

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkom-

muner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till

kommuner och samkommuner samt landskapet

Åland.

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som

är avsedda att främja näringslivet och som beta-
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las till företag och enskilda näringsidkare samt

till centralorganisationer, föreningar o.d. som

främjar bl.a. företagares och näringsidkares in-

tressen.

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmän-

nyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till

hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbi-

drag till allmännyttiga organisationer, inrätt-

ningar, föreningar, sällskap o.s.v. Sådana är t.ex.

idrottsorganisationer, privata läroanstalter, pri-

vata sjukhus och sådana privata forsknings-

anstalter som inte direkt betjänar affärs- eller nä-

ringslivet.

60. Överföringar till statliga fonder utanför bud-

geten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till

statliga fonder utanför budgeten samt överfö-

ringar till folkpensionsanstalten.

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering och den

motsvarande statliga medfinansieringen och öv-

riga överföringar inom landet

Under momenten har budgeterats överföringar

av medel för betalning av EU-finansieringen av

statens egna och andra projekt enligt EU:s struk-

turfonders mål- och gemenskapsinitiativpro-

gram som godkänts tillsammans med Europeis-

ka unionens kommission. EU:s deltagande i pro-

grammen har antecknats under moment 61 och

den motsvarande statliga finansieringen under

moment 62 när det gäller programperioden

2000—2006. I fråga om Fonden för fiskets ut-

veckling har medfinansieringen undantagsvis

budgeterats under moment 62 (30.40.62). När

det gäller programperioden 2007—2013 har

EU:s deltagande i programmen antecknats un-

der moment 26.98.64 och 34.05.64 och den mot-

svarande statliga finansieringen under moment

26.98.65 och 34.05.65.

Under övriga moment 63—65 har antecknats

sådana icke specificerade överföringar som inte

på förhand kan fördelas mellan kommunerna,

näringslivet och hushållssektorn.

66—69. Överföringar till utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till

utlandet av sådana medel för vilka inte fås nå-

gon direkt motprestation eller för vilka motpres-

tationen är ringa i förhållande till utgiftens stor-

lek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för ut-

vecklingssamarbetet, medlemsavgifter till inter-

nationella sammanslutningar samt andra med-

lemsavgifter av understödsnatur som samman-

slutningarna i fråga använder för att finansiera

sin verksamhet eller förmedlar vidare som un-

derstöd till en tredje part.

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaff-

ningsutgifter än utgifter för anskaffning av för-

svarsmateriel och av maskiner, anordningar och

inventarier med ett ringa värde eller en kort eko-

nomisk användningstid, byggnadsutgifter för

husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskon-

struktioner, utgifter för anskaffning av värde-

papper, jordområden och byggnader samt lån-

givning.

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana an-

skaffningar av anläggningstillgångar åt staten

vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för

de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för

anskaffning av maskiner, anordningar och in-

ventarier har antecknats under momenten 70—

73. Husbyggen har antecknats under momenten

74—75 och övriga byggnadsarbeten under mo-

menten 77—79. Utgifter för köp av jord-

områden, byggnader och fastigheter har anteck-

nats under moment 76.

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostna-

der har budgeterats under ett omkost-
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nadsmoment (21—27), har under det vanligen

också tagits in anslag för anskaffning av inven-

tarier och immateriella anläggningstillgångar.

I undantagsfall (anskaffningens storlek, ka-

raktär av engångsföreteelse, användning av full-

makt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan

utgifterna för anskaffning av inventarier som

särskilt definieras under momentet budgeteras

under moment 70 (Anskaffning av inventarier).

Anslaget under moment 70 får användas till ut-

gifter för anskaffning av denna typ av maskiner,

anordningar och inventarier då dessa behövs för

ämbetsverkets eller inrättningens (eller det

namngivna förvaltningsområdets) verksamhet.

74—75. Husbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen

under dem får användas till, nödvändiga löneut-

gifter för andra anställda än de som utnämnts till

fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med

anledning av statens i motiveringen till momen-

ten nämnda nybyggnadsarbeten och ombygg-

nadsarbeten på byggnader. Som ombyggnad be-

traktas sådana ändrings- och reparationsarbeten

som väsentligt höjer byggnadens värde. Ansla-

gen får även användas till utgifter för säkerhets-

system och andra tekniska system i byggnader.

Anslagen får även användas till utgifter för pla-

nering av nybyggnadsarbeten och ombyggnads-

arbeten och för köp av därtill anslutna konsult-

tjänster, med undantag av sådant planeringsar-

bete som inte specificeras enligt projekt och för

vilket löneutgifterna har antecknats under om-

kostnadsmomentet.

Kostnadsförslagen för de projekt som specifi-

ceras under momenten motsvarar poängtalet för

byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband

med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har

ingåtts om projektet skall kostnadsförslaget

grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inklu-

derar inte mervärdesskatt.

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp

av jordområden, byggnader och fastigheter.

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen

under dem får användas till, löneutgifter för an-

dra än de som utnämnts till fast tjänst och andra

utgifter i enlighet med motiveringen, vilka för-

anleds av statens andra byggnadsarbeten än hus-

byggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande

och grundlig reparation av allmänna vägar, järn-

vägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggnings-

arbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten,

rensning av forsar och vattenleder, anläggande

av flottningsleder samt bankfyllnings- och upp-

dämningsarbeten. Anslagen under momenten får

användas även till utgifter för planeringen av

byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för

köp av därtill anslutna konsulttjänster, med un-

dantag av sådant planeringsarbete som inte spe-

cificeras enligt projekt och för vilket löneutgif-

terna har antecknats under omkostnadsmomen-

tet.

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som be-

viljas av statens medel.

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp

av aktier och värdepapper, investeringar i aktie-

bolag med statlig majoritet och andra finansin-

vesteringar.

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på stats-

skulden samt övriga utgifter som inte hör till

konsumtions-, överförings- och investeringsut-

gifter.

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på skuld

i euro eller utländsk valuta.



3410 Nr 1193

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och

skuldhantering

Under momenten har antecknats netto-

amorteringar på skuld i euro eller utländsk valu-

ta, kapitalförluster och emissionsförluster netta-

de.

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter

som inte klassificerats ovan, såsom utgifter av-

sedda att täcka underskott.
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet beräknas inflyta

12 721 000 000 euro.

02. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 170 000 000

euro.

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 560 000 000

euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta

13 558 000 000 euro.

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 517 000 000

euro.

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 126 000 000

euro.

08. Acciser

01. Tobaksaccis

Under momentet beräknas inflyta 617 000 000

euro.

04. Skatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 008 000 000

euro.

05. Läskedrycksaccis

Under momentet beräknas inflyta 37 000 000

euro.

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 2 957 000 000

euro.

08. Accis på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 30 000 000

euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta 1 350 000 000

euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta 550 000 000

euro.

06. Lotteriskatt

Under momentet beräknas inflyta 135 000 000

euro.

07. Fordonsskatt

Under momentet beräknas inflyta 585 000 000

euro.
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08. Avfallsskatt

Under momentet beräknas inflyta 57 000 000

euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

02. Lästavgifter

Under momentet beräknas inflyta 953 000 euro.

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 21 000 000

euro.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprinci-

pen.

04. Kommunikationsmarknadsavgift, tele-

entreprenadavgift, dataskyddsavgift och till-

synsavgift för postverksamhet

Under momentet beräknas inflyta 4 223 000 eu-

ro.

05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 

Under momentet beräknas inflyta 6 600 000 eu-

ro.

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 75 200 000

euro.

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 600 000 eu-

ro.

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 eu-

ro.
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Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 160 000 eu-

ro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

01. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 31 000 000

euro.

47. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 51 000 000

euro.

50. Inkomster från verkställighet av straff

Under momentet beräknas inflyta 9 550 000 eu-

ro.

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från Europeiska regionala utveck-

lingsfonden 

Under momentet beräknas inflyta 143 350 000

euro.

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt

av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i

nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får

användas till utgifter för föryttringen av lösegen-

dom, utgifter föranledda av avtal med den in-

hemska försvarsindustrin om utbyte av materiel

samt andra utgifter för förvärv och underhåll av

lösegendom. 

22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i

nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får

användas för ändamål i enlighet med omkost-

nadsanslagens standardinnehåll. Inkomsterna får

också användas till temporär finansiering av ut-

gifter för grundlig renovering och reparation.

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 667 000 eu-

ro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 483 540 000

euro.

Statens Pensionsfond beslutar om det månat-

liga överföringsbeloppet.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprin-

cipen.
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23. Servicecentralens inkomster

Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro i

nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får

användas för ändamål i enlighet med omkost-

nadsanslagens standardinnehåll.

25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar

m.m.

Under momentet beräknas inflyta 24 480 000

euro.

28. Kommunernas andelar av beskattningskost-

naderna

Under momentet beräknas inflyta 111 145 000

euro.

29. Folkpensionsanstaltens andel av beskatt-

ningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 30 312 000

euro.

30. Evangelisk-lutherska församlingarnas ande-

lar av beskattningskostnaderna

Under momentet beräknas inflyta 16 960 000

euro.

49. Tullverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 6 974 000 eu-

ro.

51. Inkomster av metallmynt

Under momentet beräknas inflyta 22 050 000

euro i nettoinkomster.

Under momentet intäktsförs inkomster från

utgivning av metallmynt och överlåtelse av

präglingsrättigheter för sådana samt inkomster

av försäljning av metallegeringar från returnera-

de mynt.

Inkomster som inflyter under momentet får

användas för betalning av tillverknings-, finan-

sierings- och lagringskostnader enligt de avtal

som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt

för inlösen av metallmynt och för utgifter för

lagring och förstöring av metallmynt.

Under momentet upptas också skillnaden

mellan inkomsterna från och utgifterna för jubi-

leums- och samlarmynt. 

63. Gottgörelser för pensionsutgifter som be-

talts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta 33 200 000

euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprin-

cipen.

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmark-

naden

Under momentet beräknas inflyta 20 000 000

euro.

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens

traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta 47 700 000

euro.

91. Inkomster från Europeiska unionen för er-

sättning av resekostnader

Under momentet beräknas inflyta 3 100 000 eu-

ro.

99. Övriga inkomster inom finansministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 10 151 000

euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprin-

cipen.

29. Undervisningsministeriets förvaltnings-

område

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 22 000 000

euro.

88. Statens andelar av tippningens och penning-

lotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 397 755 000

euro.
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99. Övriga inkomster inom undervisningsminis-

teriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 5 000 000 eu-

ro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för

jordbruket

Under momentet beräknas inflyta 584 567 000

euro.

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta 327 000 000

euro.

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskeri-

näringen

Under momentet beräknas inflyta 9 450 000 eu-

ro.

04. Andra inkomster från EU 

Under momentet beräknas inflyta 1 108 000 eu-

ro.

20. Statens andel av inkomsten av totospel

Under momentet beräknas inflyta 8 800 000 eu-

ro.

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 141 000 euro i

nettoinkomster.

Inkomsterna inflyter med stöd av jord- och

skogsbruksministeriets förordning om avgifter

som skall uppbäras för köttbesiktning och för

tillsynen över vissa anläggningar inom köttbran-

schen (830/2001) samt jord- och skogsbruksmi-

nisteriets förordning om avgifter som skall upp-

bäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och

fiskanläggningar (831/2001).

De inkomster som inflyter under momentet

får användas till ändamål i enlighet med omkost-

nadsmomentets standardinnehåll vilka hänför

sig till den köttbesiktning som ankommer på

Livsmedelssäkerhetsverket.

32. Växtförädlingsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 753 000 euro.

40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 300 000 eu-

ro.

41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

42. Avgifter för jakt på hjortdjur

Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 eu-

ro.

43. Spöfiskeavgifter

Under momentet beräknas inflyta 2 400 000 eu-

ro.

44. Fiskevårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 6 167 000 eu-

ro.

45. Jaktvårdsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 6 960 000 eu-

ro.

60. Skogsforskningsinstitutets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 000 000 eu-

ro.

Inkomsterna inflyter från den avgiftsbelagda

verksamheten i forskningsskogarna.

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-

bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 eu-

ro.
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31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

24. Vägförvaltningens inkomster

Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 eu-

ro.

30. Sjöfartsverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 17 000 euro.

40. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas inflyta 14 000 000

euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 57 808 000

euro.

32. Handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde

10. Finansieringsandel för handels- och indu-

striministeriets samt arbetskrafts- och närings-

centralernas tjänster för utveckling av små och

medelstora företags kunnande 

Under momentet beräknas inflyta 3 300 000 eu-

ro.

20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster

Under momentet beräknas inflyta 1 352 000 eu-

ro.

99. Övriga inkomster inom handels- och indu-

striministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 11 000 000

euro.

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde

05. Försäkringsinspektionens inkomster

Under momentet beräknas inte inflyta någon

nettoinkomst.

08. Folkhälsoinstitutets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 700 000 euro.

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-

centrals inkomster

Under momentet beräknas inflyta 1 085 000 eu-

ro.

92. Avkastning av Penningautomatföreningens

verksamhet

Under momentet beräknas inflyta 409 495 000

euro.

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000

euro.

99. Övriga inkomster inom social- och hälso-

vårdsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 175 000 euro.

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

40. Inkomster från Europeiska socialfonden 

Under momentet beräknas inflyta 128 000 000

euro.

70. Återbäringar av betalningar enligt lönega-

ranti

Under momentet beräknas inflyta 21 327 000

euro.

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 1 635 000 eu-

ro.

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens bostadsfond

Under momentet överförs 116 500 000 euro. 

40. Inkomster till regionala miljöcentraler

Under momentet beräknas inflyta 220 000 euro.
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60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot mil-

jöskador

Under momentet beräknas inflyta 4 650 000 eu-

ro.

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets för-

valtningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 eu-

ro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta 82 000 000

euro.

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskatt-

ningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000

euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprin-

cipen. 

04. Återtagande av utgiftsrester och reservera-

de anslag

Under momentet beräknas inflyta 35 000 000

euro.

07. Ersättningar som bokförs som inkomst till

staten utanför statens pensionsfond

Under momentet beräknas inflyta 2 300 000 eu-

ro.

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 eu-

ro.

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta 420 000 000

euro i nettoinkomster.
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet beräknas inflyta 69 600 000

euro.

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 8 875 000 eu-

ro.

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta 100 000 000

euro.

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta 950 000 000

euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 100 000 000

euro.

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens 

vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens

vinst

Under momentet beräknas inflyta 109 600 000

euro.

Avdelning 15

LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

En myndighet som sköter en statlig lånefordran

har rätt att i samband med en frivillig skuldsane-

ring som avses i 78 § i lagen om skuldsanering

för privatpersoner (57/1993) avstå från en del av

kapitalet och räntan i fråga om ett lån som staten

beviljat.

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta 159 700 000

euro.

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 74 980 000

euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 21

RIKSDAGEN

01. Riksdagsledamöterna

21. Omkostnader för riksdagsledamöterna   (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 21 775 000 euro.

02. Riksdagens kansli

21. Omkostnader för riksdagens kansli  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 58 276 000 euro.

Vid utskottssekretariatet vid riksdagens kans-

li kan inrättas två tjänster som utskottsråd. Av

anslaget får 500 000 euro användas för Stiftel-

sen för utrikespolitisk forskning.

29.  (21.02.19) Mervärdesskatteutgifter  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 5 200 000 euro.

74. Grundlig renovering av riksdagens byggna-

der  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och

byggnadskostnader för grundlig renovering av

och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

09. Statsrevisorerna

21. Omkostnader för statsrevisorerna  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 1 461 000 euro.

14. Riksdagens justitieombudsman

21. Omkostnader för riksdagens justitieombuds-

mans kansli  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 778 000 euro.

30. Forskningsinstitutet för internationella 

relationer och EU-frågor

21. Omkostnader för forskningsinstitutet för in-

ternationella relationer och EU-frågor  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 500 000 euro.

Vid Forskningsinstitutet för internationella

relationer och EU-frågor kan inrättas en direk-

törstjänst. Anslaget får användas för utgifter som

föranleds av personaltillsättningar, lokalhyror

och andra omkostnader vid forskningsinstitutet

för internationella relationer och EU-frågor (kal-

lat Utrikespolitiska institutet), som inrättas från

den 1 januari 2007.

29. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

40. Statens revisionsverk

21. Omkostnader för statens revisionsverk   (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 743 000 euro.

29.  (21.40.19) Mervärdesskatteutgifter  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 485 000 euro.
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99. Riksdagens övriga utgifter

21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna

för gruppkanslierna  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 681 000 euro.

Anslaget får användas för avlönande av sekre-

terare och annan kanslipersonal som behövs för

gruppernas verksamhet samt för övriga utgifter

som föranleds av gruppernas verksamhet.

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

01. Republikens president

01. Presidentens arvode och representa-

tionsanslag  (fast anslag)

Under momentet beviljas 297 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt la-

gen om gottgörelsen till republikens president

(1032/1999).

21. Presidentens dispositionsmedel  (fast anslag)

Under momentet beviljas 43 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av repu-

blikens presidents driftsutgifter.

02. Republikens presidents kansli

21. Omkostnader för Republikens presidents

kansli  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 913 000 euro.

27. Utgifter för pensionerade presidenter  (fast

anslag)

Under momentet beviljas 190 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i la-

gen om republikens presidents rätt till pension

(930/1999) användas till betalning av utgifterna

för den service som ställts till de pensionerade

presidenternas förfogande.

29.  (22.02.19) Mervärdesskatteutgifter  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

75. Reparation och ombyggnad  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga repara-

tioner och ombyggnader i Presidentens slott,

tjänstebostaden Talludden och sommarresiden-

set Gullranda.
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Huvudtitel 23

STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 028 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 45,

varav 18 får vara medlemmar av statsrådet och

27 specialmedarbetare.

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 22 574 000 euro.

Vid statsrådets kansli inrättas en tjänst som

chef för enheten för ägarstyrning från och med

den 1 maj 2007. Tjänstens lönenivå bestäms en-

ligt avlöningsförfarandet för statens högsta

tjänstemannaledning.

23. Reservering av anslag för politikprogram

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 385 000 euro.

29.  (23.02.19) Mervärdesskatteutgifter  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

03. Justitiekanslersämbetet

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 847 000 euro.

27. Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet  (fast

anslag)

Under momentet beviljas 14 933 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen

(10/1969) samt 1 § i förordningen om understöd

för partiverksamhet (27/1973) användas till be-

talning av understöd till partier som är företräd-

da i riksdagen för understödjande av deras i stad-

garna och i de allmänna programmen angivna of-

fentliga verksamhet. Av anslaget är 12 381 780

euro avsett att användas för understödjande av

partiernas politiska verksamhet, varav 8 % är av-

sett för kvinnornas politiska verksamhet och li-

kaså 8 % för verksamheten i partiernas kretsor-

ganisationer, allt enligt samma grunder som

ovan nämnda understöd. Vidare får 62 220 euro

av anslaget användas i understöd till Ålands

landskapsregering för understödjande av poli-

tisk verksamhet i landskapet Åland samt

2 489 000 euro som en utgift av engångsnatur

för utgifter som föranleds av riksdagsvalet 2007

i enlighet med ovan nämnda författningar.

99. Statsrådets övriga utgifter

21. Statsministerns och medarbetarnas resor

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 812 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som förorsakas av Europeiska rådets möten

samt statsministerns arbetsbesök och andra re-

sor. Anslaget får även användas till betalning av

utgifter för resor som hänför sig till statsrådets

kanslis ansvarsområde och som företas av nå-

gon annan minister i statsrådets kansli. Dess-

utom får anslaget användas till betalning av ut-

gifter för resor som företas av statsministerns sä-
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kerhetsvakter och personer som direkt bistår

statsministern.

24. Ordnar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 471 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kost-

naderna för hederstecken som utan lösen tillde-

las statstjänstemän och andra.

25. Forskningsprojektet Utlämningen av män-

niskor under fortsättningskriget  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 639 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av forskningsprojektet. Ansla-

get får användas till avlöning av personal som

motsvarar högst tio årsverken.

26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föran-

leds av förberedelserna för inrättandet av EU:s

kemikalieverk i Helsingfors och hyresutgifter

för verket. Anslaget får användas till avlöning av

personal motsvarande högst ett årsverke.

27. 90-årsjubileet med anledning av Finlands

självständighet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till att ordna festlighe-

ter som hänför sig till 90-årsjubileet med anled-

ning av Finlands självständighet. Anslaget får

användas till avlöning av personal motsvarande

högst ett årsverke.

28. Förberedelser med anledning av märkesåret

1809  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 80 000 euro.

Anslaget får användas till förberedelser med

anledning av märkesåret 1809. Anslaget får an-

vändas för avlöning av personal motsvrande

högst ett årsverke.

58. Understöd för stödjande av verksamheten

inom Traditionsförbundet Eklövet  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 75 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för

stödjande av det riksomfattande traditionsarbete

som utförs inom Traditionsförbundet Eklövet.
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Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

184 935 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter som föranleds av honorära konsuler,

konsumtionsutgifter som föranleds av forskning

och utvecklingsarbete samt forskningsanslag

som betalas till statliga ämbetsverk. 

29.  (24.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom ut-

rikesministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 14 800 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana

tjänster som anskaffats i Finland och använts för

utvecklingssamarbete och närområdesbistånd.

74. Husbyggen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 805 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

reparations- och ändringsarbeten av ombygg-

nadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

År 2007 får förbindelser som gäller pågående

husbyggnadsprojekt ingås så att förbindelserna

åsamkar staten utgifter om sammanlagt högst

3 000 000 euro efter år 2007.

30. Internationellt bistånd

50. Statsbidrag till Fonden för industriellt

samarbete Ab

Under momentet beviljas inget anslag. 

Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt

3 a och b § i lagen om Fonden för industriellt

samarbete Ab (291/1979) på de villkor som

statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om

att staten skall ersätta bolaget för förluster som

eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings-

och borgensverksamhet samt för förluster av och

värdeminskningar i aktie- och andelsinveste-

ringar och om att staten skall täcka en eventuell

kursförlust som vållas av lån i andra valutor än

euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får

ges så att motvärdet av det sammanlagda kapital-

beloppet av de betalda krediter, aktie- och an-

delsinvesteringar och borgen som omfattas av

förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro

och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i

andra valutor än euro som bolaget upptagit högst

100 000 000 euro.

66.  (24.30.66 och 67) Egentligt bistånd  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 582 468 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de ändamål som är specifi-

cerade i dispositionsplanen. Anslaget får använ-

das för utbetalningar som sker med stöd av tidi-

gare beviljade fullmakter och för utgifter som

föranleds av betalningsarrangemang som avta-

las under år 2007.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter för biståndsförvaltningen, när de föran-

leds av utbildning av personal, tjänsteresor som

personalen inom biståndsförvaltningen företar

till och inom mottagarländerna och till interna-

tionella mellanstatliga organisationer och finan-

Dispositionsplan euro

Projekt

2. Ombyggnadsprojekt 4 760 000

3. För namngivna projekt, odelat 45 000

Sammanlagt 4 805 000
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siella institut som behandlar dessa utgifter samt

till Europeiska gemenskapen. Dessutom föran-

leds utgifterna av anskaffning av kontorsauto-

matik samt betalning av sakkunnigarvoden i an-

slutning till biståndsprojekten. De anslag som är

avsedda för humanitärt bistånd får även använ-

das för bistånd till andra länder än utvecklings-

länderna endast om en exceptionellt omfattande

humanitär kris kräver detta. Av anslagen under

momentet debiteras även de kostnader som för-

anleds ämbetsverk och inrättningar för utföran-

det av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt la-

gen om statliga ämbetsverks och inrättningars

deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får beviljas statsunderstöd samt

betalas sådana förskott som hänför sig till utgif-

ter som föranleds av användningen av fullmak-

ter till ett belopp av högst 1 000 000 euro.

År 2007 får nya biståndsavtal ingås och förbin-

delser avges, vilka åsamkar staten utgifter till ett

sammanlagt värde av högst 656 450 000 euro ef-

ter år 2007, och räntestödskrediter beviljas till

ett värde av högst 80 000 000 euro. Räntestö-

dets andel är 28 000 000 euro.

50. Närområdessamarbete

66. Närområdessamarbete  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 23 533 000 euro.

Anslaget får användas i främsta hand till pro-

jekt på områdena för miljö, jord- och skogsbruk,

social- och hälsovård, förvaltningsutveckling,

energi och kärnsäkerhet samt projekt som stöder

medborgarsamhället. Med beaktande av när-

Dispositionsplan euro

1. Multilateralt bistånd 155 000 000

2. Bistånd till enskilda länder 

och regioner 198 382 000

3. Europeiska utvecklingsfon-

den 50 847 000

4. Bistånd som inte fördelats på 

olika länder 23 500 000

5. Humanitärt bistånd 60 439 000

6. Biståndsplanering och stöd-

funktioner samt utvecklings-

politisk information 7 500 000

7. Evaluering av biståndet och 

intern revision 900 000

8. Understöd till medborgaror-

ganisationernas bistånd, Ser-

vicecentralen för 

biståndssamarbete (KePa) 

och informationen om bistån-

det 75 900 000

9. Räntestöd 10 000 000

Sammanlagt 582 468 000

Fördelningen av fullmakter att 

bevilja medel och ingå avtal euro

1. Multilateralt bistånd 338 250 000

2. Bistånd till enskilda länder 

och regioner 210 800 000

3. Europeiska utvecklingsfon-

den -

4. Bistånd som inte fördelats 

på olika länder 10 500 000

5. Humanitärt bistånd -

6. Biståndsplanering och 

stödfunktioner samt ut-

vecklingspolitisk informa-

tion -

7. Evaluering av biståndet och 

intern revision -

8. Understöd till medborgar-

organisationernas bistånd, 

Servicecentralen för bi-

ståndssamarbete (KePa) 

och informationen om 

biståndet 68 900 000

9. Räntestöd 28 000 000

Sammanlagt 656 450 000
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områdessamarbetets utvecklingssyfte genom-

förs projekten i form av fleråriga program inom

de enskilda sektorerna. Vid projektplaneringen

beaktas jämställdhets- och minoritetsfrågor,

miljösynpunkter samt kampen mot korruption.

Anslaget får i enlighet med närområdesstrate-

gin användas till finansiering av planeringen, ge-

nomförandet och utvärderingen av bilaterala och

multilaterala projekt samt till understöd till in-

vesteringsfonder, fonder för tekniskt bistånd och

andra fonder som stöder utvecklingen i

samarbetsländerna i Finlands närområdesstrate-

gi och som verkar i anslutning till nationella och

internationella finansiella institut och organisa-

tioner och till finansiering av projekt som

genomförs av dessa fonder. Anslaget får i första

hand användas för projekt som genomförs i Rys-

ka federationen. Anslaget kan i enskilda fall an-

vändas för sådana projekt i Ukraina och Vitryss-

land, i första hand strålnings- och kärnsäkerhets-

projekt, som inte kan betraktas som biståndspro-

jekt enligt Finlands utvecklingspolitiska pro-

gram och målen i millenniedeklarationen. An-

slaget får också användas till att fullgöra förbin-

delser som ingåtts år 2004 eller tidigare och som

avser projekt i Baltikum.

Anslaget får även användas till finansiering

av sakkunniga som arbetar vid internationella

organisationer och finansiella institut samt i ifrå-

gavarande land. Anslaget får dessutom använ-

das till betalning av statens konsumtionsutgifter

i anslutning till den ovan nämnda verksamheten

samt till betalning av sådana konsumtionsutgif-

ter för närområdesprojekt som betalas till andra

statliga ämbetsverk. Anslaget får vidare använ-

das till avlöning av personal i tidsbundet arbets-

avtalsförhållande motsvarande högst tre årsver-

ken för sakkunniguppgifter som hänför sig till

koordinering, projektberedning, samfinansie-

ring, utvärdering och förvaltning i anslutning till

närområdessamarbetet samt utvecklandet av det.

Under momentet får beviljas statsunderstöd.

År 2007 får avtal om närområdessamarbete

ingås och förbindelser avges, vilka åsamkar sta-

ten utgifter till ett sammanlagt värde av högst

4 500 000 euro efter år 2007.

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparla-

mentet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 154 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löneut-

gifter för Finlands representanter i Europaparla-

mentet.

21. Tillfällig representation vid internationella

konferenser  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 213 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för statsbesök och ministerbesök i Finland

och i utlandet. Anslaget får även användas till

betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för

tillfällig arbetskraft i anslutning till statsbesök

och ministerbesök.

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-

ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 66 767 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för lön, dagtraktamente, provianteringstill-

lägg, utbildning och statens pensionsavgift för

krishanteringspersonal som avses i lagen om mi-

litär krishantering (211/2006), samt till betal-

ning av kostnaderna för personförsäkring som

tecknas för krishanteringspersonalen för tjänst-

göringstiden. Anslaget får också användas till

utbildning som ges inom ramen för det interna-

tionella krishanteringssamarbetet samt för mate-

rialkostnader i anslutning därtill, till sådant un-

derstöd inom försvarssektorn som inom ramen

för internationell krishantering ges till enskilda

länder samt till stabiliseringsarbete efter kon-

flikterna. Dessutom får anslaget användas till

ekonomiskt stöd för sådana internationella kris-

hanteringsoperationer till vilka Finland inte sän-

der personal eller annars deltar i.

Om Finland får en begäran om att skicka en

ny krishanteringsstyrka för internationella kris-

hanteringsuppdrag, och om Finland beslutar att

ställa upp en krishanteringsstyrka, eller om Fin-

land beslutar om fortsatt deltagande i följande

skede av en redan pågående operation, får under
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momentet beviljade anslag användas för betal-

ning av utgifterna för detta.

25. Civilpersonalens deltagande i krishante-

ring  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 136 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

specialutgifter för finländsk civilpersonal som

deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och

till betalning av andra utgifter för Finlands civi-

la krishanteringsverksamhet samt för betalning

av utgifter för tjänstemän inom andra förvalt-

ningsområden som deltar i civil krishantering.

Anslaget får vidare användas till projekt och ut-

bildning i Finland i anslutning till civil krishan-

tering, till betalning av utgifter som föranleds av

valobservatörer, till stödjande av verksamheten

vid organisationer som bedriver civil krishante-

ringsverksamhet samt för ersättning av kostna-

derna för personförsäkring för personal inom

den civila krishanteringen. Av anslaget får

4 000 000 euro användas till nya projekt eller till

eventuella tilläggsutgifter för pågående projekt

inom den civila krishanteringen.

26. OSSE-ordförandeskapet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för förberedelser för och planering av Fin-

lands instundande ordförandeskap i Organisatio-

nen för säkerhet och samarbete (OSSE) år 2008,

inklusive löneutgifter för visstidsanställd perso-

nal.

50. Vissa statsunderstöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 315 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd till de samfund som nämns i disposi-

tionsplanen. Av det anslag som reserveras för

medborgarorganisationernas Europainforma-

tion anvisas Finland i Europa rf 219 000 euro

Dispositionsplan euro

01. Utbildnings- och beredskaps-

utgifter för EU:s stridsgrup-

per 12 253 000

03. Utgifter för krishante-

ringsoperationen i Liberia 

(UNMIL-operationen) 197 000

04. Utgifter för Finlands krishan-

teringstrupp i Kosovo 

(KFOR-operationen) 21 621 000

05. Gemensamma utgifter 2 500 000

06. Utgifter för Finlands krishan-

teringsstyrka i Bosnien-Her-

cegovina (EUFOR/ALTHEA-

operationen) 7 033 000

07. Utgifter för Finlands FN-av-

delning i Sudan (UNMIS-ope-

rationen) 197 000

08. Utgifter för Finlands fredsbe-

varande styrka i Afghanistan 

(ISAF-operationen) 7 616 000

09. I reserv för merutgifter för på-

gående operationer eller för 

förlängning av dem, för even-

tuella nya fredsbevarande 

operationer samt för andra ut-

gifter för den fredsbevarande 

verksamheten 4 200 000

11. Finlands utgifter för krishan-

teringsoperationen i Libanon 

(UNIFIL-operationen) 11 150 000

Sammanlagt 66 767 000
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och Informationscentralen Alternativ till EU rf

51 000 euro.

51. Understöd till nödställda  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av hemsändningar av och stöd

till personer som enligt lagen om konsulära

tjänster är nödställda, till avskrivningar samt till

betalning av understöd utomlands.

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella

bidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 94 888 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter till organisationer som hänför sig

till utrikesministeriets verksamhetsområde och

till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den

internationella klimatkonventionen  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till sådant samarbete

med utvecklingsländer som omfattas av den in-

ternationella klimatkonventionen samt till Fin-

lands kostnader för försöksprogrammet för Kyo-

toprotokollets flexibla mekanismer och projekt i

anslutning därtill.

År 2007 får samarbetsavtal ingås och förbin-

delser avges, vilka åsamkar staten utgifter till ett

sammanlagt värde av högst 2 000 000 euro efter

år 2007.

95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

17 000 euro.

Anslaget får användas till täckande av de kal-

kylerade kursskillnaderna mellan de kontokur-

ser som fastställs av utrikesministeriet och ban-

kernas officiella dagskurser samt andra kalkyle-

rade kursskillnader som gäller utlandsbetal-

ningar i utländsk valuta.

Dispositionsplan euro

Medborgarorganisationernas Euro-

painformation 515 000

Finlands FN-förbund rf 315 000

Den finländska kommittén för 

europeisk säkerhet 110 000

Samerådet 50 000

Organisationer som stöder Konfe-

rensens om säkerhet och samarbete 

i Europa verksamhet samt männis-

korättsorganisationer 45 000

FRK:s bekantgörande av interna-

tionell humanitär rätt och Genève-

konventionerna i Finland 60 000

KATU ry 100 000

Övriga samfund som bedriver in-

ternationell verksamhet 120 000

Sammanlagt 1 315 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband 

med det

21. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

23 526 000 euro.

Inkomster som nettobudgeteras är inkomster-

na från publikationsverksamheten samt från EU.

Anslaget får även användas till betalning av

medlemsavgifter och finansiella bidrag till inter-

nationella sammanslutningar.

22. Vissa verks omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

20 462 000 euro.

Vid nettobudgeteringen har beaktats inkoms-

terna från den avgiftsbelagda verksamheten vid

Rättspolitiska forskningsinstitutet, Rättsregis-

tercentralen, dataombudsmannens byrå och

Institutet för kriminalpolitik samt inkomsterna

från EU.

Anslaget får också användas till betalning av

de stipendier som Institutet för kriminalpolitik

delar ut.

27.  (25.01.29) Särskilda utgifter  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arvo-

den och övriga konsumtionsutgifter som föran-

leds av undersökningskommissioner som till-

satts för utredning av olyckor enligt lagen om

undersökning av olyckor (373/1985) samt i den

omfattning som statsrådet bestämmer till betal-

ning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter

som föranleds av undersökningar som utförs

som internationellt samarbete. Anslaget får

dessutom användas till realisering av skade-

ståndsansvar som eventuellt föranleds av en för-

bindelse som getts vid en utländsk domstol eller

någon annan myndighet i anslutning till ett kost-

nadsansvar som konkursombudsmannen tagit i

fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar.

29.  (25.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom

justitieministeriets förvaltningsområde  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 39 000 000 euro.

51. Vissa ersättningar och understöd som beta-

las av staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-

na ersättningar för brottsskador som skall beta-

las enligt brottsskadelagen (1204/2005) samt er-

sättningar som skall betalas till oskyldigt häkta-

de och dömda enligt lagen om ersättning av sta-

tens medel som till följd av frihetsberövande

skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd

(422/1974) samt till betalning av ringa ombuds-

arvoden i anslutning därtill. Dessutom får ansla-

get även användas till betalning av understöd till

sammanslutningar som arbetar för att förebygga

kriminalitet och som tar hand om brottsoffer, till

understöd för upprätthållande av samernas kul-

turella autonomi och till understöd till Opinions-

nämnden för massmedier och sammanslutningar

som publicerar författningsmaterial. Anslaget

får vidare användas för understöd till sådana för-

bund på landskapsnivå som inom sitt område

sörjer för förvärvandet av juridisk expertis för

fiskerihushållningskollektiv i vissa frågor som

anknyter till omfattande vattenfrågor samt till

understöd för verksamhet som stöder utvecklan-

det av rättsordningen och spridandet av kunskap

om den.

Anslaget får dessutom användas till under-

stöd för ersättningar för rättegångar med anled-
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ning av miljöskador, samt till nödvändiga kost-

nader för intressebevakningen i förvaltnings-

ärenden som gäller miljövården. Understöd kan

betalas om saken kan anses vara av stor vikt med

tanke på det allmänna miljövårdsintresset eller

ha en betydande inverkan på många personers

omständigheter och de kostnader som åsamkas

en part eller kärande inte kan anses vara rimliga

med beaktande av hans eller hennes betalnings-

förmåga. Av anslaget får högst 1 880 000 euro

användas till betalning av andra ersättningar än

ersättningar för brottsskador som skall betalas

enligt brottsskadelagen samt ersättningar som

skall betalas till oskyldigt häktade och dömda

enligt lagen om ersättning av statens medel som

till följd av frihetsberövande skall betalas till

oskyldigt häktad eller dömd.

10. Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 500 000 euro.

23. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

204 627 000 euro.

I anslutning till domkretsarrangemang för

tingsrätterna (Kokemäki, Kyrönmaa, Orimattila

och Åbonejden) är det möjligt att från den 1 ok-

tober 2007 inrätta fyra tingsdomartjänster

(3 T13 och 1 T11) under förutsättning att fyra

tjänster som lagman (1 T17 och 3 T15) samti-

digt dras in.

Vid hovrätterna kan i syfte att utveckla orga-

nisations- och personalstrukturen en tjänst som

hovrättslagman (T16) och tre tjänster som hov-

rättsråd (2 T14 och 1 T12) fr.o.m. den 1 mars

2007, under förutsättning att man i stället mins-

kar antalet visstidsanställda hovrättsråd och fis-

kaler.

Vid förvaltningsdomstolarna kan fyra tjäns-

ter som förvaltningsrättsdomare (3 T13 och

1 T11) inrättas fr.o.m. den 1 mars 2007, under

förutsättning att man i stället minskar antalet

visstidsanställda förvaltningsrättsdomare och

förvaltningsrättssekreterare.

Vid försäkringsdomstolen kan tre tjänster

som försäkringsrättsdomare (2 T13 och 1 T11)

inrättas den 1 mars 2007, på grund av inrättan-

det av den nya besvärsnämnden för ärenden som

gäller social trygghet och den ökade arbets-

mängden på grund av de besvär som inkommit

över nämndens beslut.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-

komster de andelar av inkomster från Lantmäte-

riverkets fastighetsdatasystem som med stöd av

förordning tilldelats justitieministeriet samt in-

komster från EU.

27.  (25.10.29) Särskilda utgifter  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av rätte-

gångskostnader som med stöd av lagar och

förordningar föranleds av myndigheternas verk-

samhet samt till betalning av ersättningar som

staten enligt skadeståndslagen (412/1974) skall

betala.

Dispositionsplan euro

Ersättningar för brottsskador samt 

ersättningar som skall betalas till 

oskyldigt häktade och dömda 9 650 000

Understöd till sammanslutningar 

som arbetar för att förebygga 

kriminalitet och som tar hand om 

brottsoffer (högst) 290 000

Understöd för upprätthållande av 

samernas kulturella autonomi 

(högst) 1 330 000

Övriga understöd (högst) 230 000

Sammanlagt 11 500 000
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30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttviste-

nämndens omkostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

22 705 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas inkomsterna

från rättshjälpsavgiften, de ersättningar som den

som erhåller rättshjälp betalar och även den för-

lorande partens ersättningar för rättegångskost-

nader.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 32 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som förorsakas av tillämpningen av rätts-

hjälpslagen (257/2002), lagen om skuldsanering

för privatpersoner (57/1993), lagen om rätte-

gång i brottmål (689/1997) samt konkurslagen

(120/2004).

40. Betalningsstörningar, utsökning och kon-

kursbevakning

21. Exekutionsväsendets och konkursbevak-

ningens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

80 031 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-

kostnaderna för Konkursombudsmannens byrå,

häradenas exekutionsverk och lanskapsfogde-

ämbetet i landskapet Åland samt för häradsäm-

betenas exekutionsavdelningars omkostnader

som finansieras från andra moment än moment

26.07.21 (Häradsämbetenas omkostnader). An-

slaget får också användas till betalning av utgif-

terna för exekutionsväsendets andel av använd-

ningen, underhållet och utvecklandet av de cen-

traliserade datasystemen.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom in-

komster inkomsterna från de ersättningar som

uppbärs för specialgranskningar utförda av Kon-

kursombudsmannens byrå.

50. Verkställighet av straff

21.  Omkostnader för verkställighet av straff

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

198 580 000 euro.

Av anslaget får högst 5 700 000 euro använ-

das till sänkning av priserna för de företags-

ekonomiska prestationerna vad gäller fångvårds-

väsendets arbetsverksamhet och högst 2 000 000

euro till sänkning av de hyresandelar för fång-

vårdsväsendets personalbostäder som föranleds

av funktionella behov.

Vid nettobudgeteringen har beaktats anstalts-

butikernas försäljningsintäkter, inkomster från

verksamheten vid Satakunda fängelse, Fångvår-

dens utbildningscentrals inkomster och inkoms-

ter från sinnesundersökningar samt intäkter från

EU med undantag för jordbruksstöd.

74.  Arbeten vid öppna anstalter  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får även användas till markbygg-

nadsarbeten. Av anslaget får dessutom högst

1 000 000 euro användas vid arbetskolonierna

för arbetsprojekt som gäller kommunägda kul-

turhistoriskt värdefulla objekt eller som kan

förenas med rehabiliteringsverksamhet som del-

vis bekostas av kommunen.

Dispositionsplan euro

Rättshjälp och försvar 28 400 000

Biträdande av målsägande 100 000

Skuldsanering för privatpersoner 1 700 000

Ersättning för rättegångskostnader-

na för oskyldigt åtalade 1 500 000

Arvoden till offentliga utredare och 

boförvaltare enligt konkurslagen 700 000

Sammanlagt 32 400 000
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60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 31 861 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-

kostnaderna för riksåklagarämbetet, häradenas

åklagarämbeten och landskapsåklagarämbetet

på Åland samt för de omkostnader för åklagarav-

delningarna i häradsämbetena som finansieras

från andra moment än moment 26.07.21

(Häradsämbetenas omkostnader).

70. Valutgifter

21. Valutgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 660 000 euro.

Anslaget får i enlighet med vallagen

(714/1998), sametingslagen (974/1995) och la-

gen om förfarandet vid rådgivande folkomröst-

ningar (571/1987) användas till betalning av ut-

gifter som föranleds av riksdagsval, president-

val, kommunalval, Europaparlamentsval, same-

tingsval och rådgivande folkomröstningar samt

utgifter som föranleds av sammanställning och

databehandling av valresultaten.
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

24 263 000 euro.

Anslaget får även användas till utbildnings-

verksamhet inom civil krishantering och betal-

ning av projekt som godkänts och finansierats av

EU.

22. Gemensamma utgifter för informationsför-

valtningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 212 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätt-

hållande och utvecklande av inrikesförvaltning-

ens gemensamma datanät och av datasystem som

används gemensamt samt till utgifter för plane-

ring och genomförande av den nya datateknik-

centralen som är gemensam för förvaltningsom-

rådet.

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens ser-

vicecentral  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

9 143 000 euro.

Som inkomster beaktas vid nettobudgete-

ringen inkomster från andra ämbetsverk och in-

rättningar än från inrikesministeriets förvalt-

ningsområde.

24. Omkostnader för KuntaIT  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till avlönande av per-

sonal för viss tid motsvarande högst sex årsver-

ken och till övriga omkostnader.

Anslaget får även användas till betalning av

EU godkända och finansierade projekt.

25. Projekt för utveckling av kommunernas in-

formationsteknik  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget under momentet får användas för ut-

vecklingsprojekt som hänför sig till informa-

tionstekniken i kommunerna och som förbättrar

förutsättningarna för att utnyttja kommunernas

dataarkiv.

Anslaget får även användas för betalning av

projekt som godkänts och finansierats av EU.

29.  (26.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom in-

rikesministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får även användas till arbetskrafts-

politisk vuxenutbildning som anskaffas med

medel under moment 26.98.63 och till betalning

av mervärdesskatteandelar som hänför sig till

statliga investeringsprojekt i sysselsättnings-

främjande syfte.

43.  (31.72.43) Kommunikationsnät för exceptio-

nella förhållanden  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av pris-

stöd i anslutning till myndighetsradionätet och

underskottsunderstöd till Suomen Erillisverkot

Oy.

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

13 192 000 euro.
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05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

51 648 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

medlemsavgifter och finansiella bidrag till inter-

nationella organisationer samt till betalning av

projekt som godkänts och finansieras av EU.

06. Registerförvaltning

21. Registerförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

29 776 000 euro.

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 42 219 000 euro.

Anslaget får användas till löner för den ge-

mensamma personalen vid häradsämbetena samt

till gemensamma utgifter för lokaler och till

andra omkostnader.

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

574 640 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

medlemsavgifter och finansiella bidrag till inter-

nationella organisationer. 

Anslaget får även användas till betalning av

EU godkända och finansierade projekt som hän-

för sig till polisväsendet.

22. Utgifter för transporter i samband med av-

lägsnande ur landet och hämtning   (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för trans-

porter föranledda av avlägsnande av personer ur

landet och tolknings- och översättningstjänster

för asylsökande som polisen ansvarar för samt

till utgifter för transporter i samband med hämt-

ning av förbrytare som överlåts till Finland.

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

61 089 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som

godkänts och finansieras av EU.

22. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 090 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt 77 § 1 mom. i räddningslagen

(468/2003) och till omkostnader som föranleds

av användningen av luftfartyg i efterspanings-

och räddningsuppdrag och av ersättningar i sam-

band därmed till Luftfartsverket för direkta kost-

nader för alarmerings- och ledningssystemet

samt till kostnader för spaningsverksamheten för

upptäckande av skogsbränder och för lämnande

och mottagande av internationell nödhjälp och

upprätthållande av beredskap för sådan hjälp.

Anslaget får även användas till handräcknings-

uppdrag som gäller efterspaning eller något mot-

svarande och leds av en polismyndighet.  Ansla-

get kan även användas för upprätthållande av så-

dan beredskap som gäller användning av luftfar-

tyg för räddningsverksamhet enligt 74 § i rädd-

ningslagen samt till betalning av utgifter som

föranleds av särskilda undersökningar av orsa-

ken till en eldsvåda eller annan olycka enligt

87 § 2 mom. i räddningslagen.

Anslaget får även användas till lämnande av

internationell hjälp inom ramen för EU:s och

andra internationella organisationers system för
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räddningstjänst och civil krishantering samt för

betalning av löneutgifter, beredskaps- och om-

kostnader som föranleds av bi- eller multilateral

tjänstgöring i grupperna för utvärdering och ko-

ordinering av och stöd för katastrofer (UNDAC,

UNDAC-support, IHP), vilka lyder under FN,

som sakkunnig i NATO:s Euroatlantiska part-

nerskapsråd (EAPC) och vid den internationella

beredskapsenheten (FRF) inom Finlands rädd-

ningstjänst samt för omkostnader som föranleds

av sådana räddningsuppdrag i närområdena som

av inrikesministeriet föreskrivs kommunerna.

31. Statsandelar   (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 510 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd med stöd av lagen om statsunderstöd

till det lokala räddningsväsendet (1122/2003)

för betydande kostnader vid anskaffning av ma-

terial eller system som behövs för skötseln av

räddningsväsendet samt för utvecklingsprojekt

inom räddningsväsendets områden. Anslaget får

även användas till betalning av i 77 § 2 mom. i

räddningslagen (468/2003) avsedda understöd

för befolkningsskyddsutgifter till kommuner och

räddningsområdena.

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

199 605 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen

(1145/2001) samt till betalning av ersättningar

till Luftfartsverket för kostnader för alarme-

rings- och ledningsverksamhet i samband med

flygräddningsuppdrag som gäller flygtrafik-

tjänster och sjöräddningsuppdrag som utförs av

gränsbevakningsväsendets luftfartyg.

Anslaget får även användas till betalning av

anskaffningsutgifter för maskiner, anordningar

och materiel samt till betalning av utgifter för

om- och nybyggnad av byggnader, konstruktio-

ner och fastigheter när anskaffningsutgiften el-

ler kostnadsförslaget för projektet understiger

1 000 000 euro.

Anslaget får även användas för projekt som

godkänts och finansieras av EU.

74. Byggande  (fast anslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter för projek-

tet för grundlig renovering av Immola garnisons

område samt för utgifter för planeringen av en

sjöbevakningsstation och hamn på Emsalö.

97. Understöd åt kommuner

31. Allmän statsandel till kommunerna, på kom-

munernas skatteinkomster baserad utjämning

och övergångsutjämningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 184 532 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av all-

män statsandel till kommunerna, av utjämning

på basis av kommunernas skatteinkomster och

av övergångsutjämning, enligt lagen om statsan-

delar till kommunerna (1147/1996).

32. Sammanslagningsunderstöd till kommuner-

na och kommunindelningen samt understöd till

kommunsamarbete  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 020 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av kalky-

lerade sammanslagningsunderstöd enligt 38 § i

kommunindelningslagen (1196/1997), för er-

sättning av minskningen av statsandelar enligt

39 §, betalning av stöd för investerings- och ut-

vecklingsprojekt enligt 40 §.

Av anslaget får högst 200 000 euro användas

för betalning av kostnader för särskilda utred-

ningar enligt 8 § i kommunindelningslagen och

högst 300 000 euro användas till understöd till

kommunerna för de kostnader som föranleds av

förutredningar gällande sammanslagningar.

Av anslaget får högst 160 000 euro användas

för betalning av kostnader som föranleds av de

särskilda utredningar som utförs på grundval av

9 § i lagen om en kommun- och servicestruktur-

reform.
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Anslaget får dessutom användas till betalning

av högst 2 000 000 euro i understöd för samarbe-

te enligt 13 a § i lagen om statsandelar till kom-

munerna.

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna en-

ligt prövning  (fast anslag)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av finan-

sieringsunderstöd enligt prövning till kommu-

nerna enligt 13 § i lagen om statsandelar till

kommunerna.

Av anslaget reserveras 2 000 000 euro som

enligt beslut av statsrådet skall användas till un-

derstöd för lindrande av sådana oförutsedda stör-

ningar som omstruktureringen av ekonomin

förorsakar sysselsättningen och produktions-

verksamheten.

35. Intressebevakning i förmyndarverksamhe-

ten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas för ersättningar till så-

dana producenter av allmänna intressebevak-

ningstjänster som avses i 6 § i lagen om ordnan-

de av intressebevakningstjänster i förmyndar-

verksamheten (443/1999).

98. Utveckling av regionerna

43. Landskapsutvecklingspengar  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 31 380 000 euro.

Anslaget får användas närmast till självstän-

digt utvecklande av näringsverksamheten i regi-

onerna, inberäknat åtgärder gällande kunskaps-

centra, regioncentra och stadspolitiken, till ut-

veckling av landsbygden och skärgården samt

till regionala samarbetsprojekt. Anslaget får

även användas för anställande av den personal,

motsvarande högst 24 årsverken, som behövs för

genomförande av de program och projekt som fi-

nansieras med landskapsutvecklingspengar samt

till betalning av kostnader för lokaler och av öv-

riga kostnader som föranleds av avlönande av

personal.

Anslaget utgör landskapsutvecklingspengar i

enlighet med 20 § i regionutvecklingslagen.

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 124 196 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas år 2007.

Anslaget får användas för betalning av EU:s

medfinansiering för projekt som verkställer mål

1- och 2-programmen för EU:s programperiod

2000—2006 samt för betalning av EU:s medfi-

nansiering som betalas ur Europeiska regionala

utvecklingsfonden för teknisk hjälp som hänför

sig till genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslagen under

förvaltningsområdenas medfinansieringsmo-

ment användas även för anställande av den per-

sonal, motsvarande högst 65 årsverken, som be-

hövs för genomförande av de program som Eu-

ropeiska regionala utvecklingsfonden medfinan-

sierar samt för betalning av andra konsum-

tionsutgifter som är nödvändiga för genomför-

ande av programmen.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 6 000 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeri-

ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-

turfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 250 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas år 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av projekt för ge-

nomförande av mål 1- och 2-program under

EU:s programperiod 2000—2006 samt för ge-

menskapsinitiativens åtgärder och innovativa åt-

gärder vilka finansieras ur Europeiska regionala

utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
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Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 26.98.61 och 34.05.61

också användas för att anställa teknisk hjälp och

den personal som behövs för genomförande av

de program som nämns ovan samt för betalning

av andra konsumtionsutgifter som är nödvändi-

ga för genomförandet av programmen samt till

betalning av de förbindelser som avser EU:s pro-

gramperiod 1995—1999.

Anslaget får dessutom användas till betalning

av Finlands skyldigheter enligt artikel 39 (finan-

siella korrigeringar) i rådets förordning (EG

1260/1999) och artikel 24 (reduktion, suspen-

sion och upphävande av stöd) i rådets förord-

ning (EEG 2082/1993).

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 5 425 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 44 958 000 euro.

Under 2007 får beslut fattas så att de får åsam-

ka staten utgifter om högst 2 500 000 euro åren

2008—2010.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter i överensstämmelse med 6 och 10 § i la-

gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

(343/2003).

Anslaget får användas även för betalning av

år 2007 föranledda utgifter som grundar sig på

beslut från tidigare år på momenten 34.06.51 och

34.06.64 till den del de har hänförts till området

för förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Vidare får anslaget användas till betalning av

omkostnader. Under momentet budgeteras in-

komster enligt omkostnadernas standardinne-

håll samt de betalningsandelar utomstående fi-

nansiärer betalat för vägförvaltningens åtgärder.

Anslaget får användas till avlönande av per-

sonal motsvarande högst 35 årsverken samt till

betalning av kostnader för lokaler och av övriga

kostnader som föranleds av avlönande av perso-

nal. 

Anslaget budgeteras enligt prestationsprinci-

pen till den del konsumtionsutgifter betalas av

anslaget. Till övriga delar budgeteras anslaget

enligt kontantprincipen.

64. Europeiska regionala utvecklingsfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram under

programperioden 2007—2013  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 727 000 euro.

År 2007 får nya beslut om beviljande av med-

el fattas till ett belopp av sammanlagt

147 273 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av EU-

medfinansieringen av projekt inom åtgärdspro-

gram som verkställer målet regional konkurrens-

kraft och sysselsättning för EU:s programperiod

2007—2013 samt för teknisk hjälp som hänför

sig till genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslaget under

moment 26.98.65 även användas för anställande

av personal motsvarande högst 40 årsverken som

behövs för genomförandet av de program som

Europeiska regionala utvecklingsfonden medfi-

nansierar samt för betalning av andra konsum-

tionsutgifter som är nödvändiga för genomföran-

det av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet re-

serveras 255 000 euro för teknisk hjälp i anslut-

ning till betalning av finansministeriets utgifter

för den revisionsverksamhet som gäller EU:s

strukturfonder samt tillsammans med statens fi-

nansieringsandel under moment 26.98.65 till av-

lönande av personal motsvarande sammanlagt

högst två årsverken samt betalning av andra ut-

gifter.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 8 500 000 euro av

bevillningsfullmakten och 850 000 euro av an-

slaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

65. Statlig medfinansiering för Europeiska regi-

onala utvecklingsfonden under programperio-

den 2007—2013  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 470 000 euro.
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År 2007 får nya beslut om beviljande av med-

el fattas till ett belopp av sammanlagt

114 698 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig

medfinansiering av projekt med anknytning till

åtgärdsprogram som förverkligar målet regional

konkurrenskraft och sysselsättning som finan-

sieras ur Europeiska regionala utvecklingsfon-

den under EU:s programperiod 2007—2013

samt för projekt med anknytning till målet euro-

peiskt territoriellt samarbete (mål 3) och för del-

området gränsöverskridande samarbete inom

målprogrammet för ett europeiskt grannskaps-

och partnerskapsinstrument (ENPI CBC).

Anslaget får, tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 26.98.64, användas

även för anställande av teknisk hjälp och den

personal som behövs för genomförande av de

ovan nämnda programmen samt för betalning av

andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga

för genomförande av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet re-

serveras 255 000 euro för teknisk hjälp i anslut-

ning till betalning av finansministeriets utgifter

för den revisionsverksamhet som gäller EU:s

strukturfonder samt tillsammans med EU-medfi-

nansieringen under moment 26.98.64 till avlö-

nande av personal samt andra utgifter.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 4 023 000 euro av

bevillningsfullmakten och 402 000 euro av an-

slaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
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Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

21. Försvarsministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 568 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av

finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån

och till den organisation som inriktat sig på sä-

kerheten hos explosivt material

(NIMIC/MSIAC) samt till betalning av utgifter

för verkställandet av OSSE:s förtroende- och sä-

kerhetsskapande åtgärder och anknytande admi-

nistrativa åtgärder.

29.  (27.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom

försvarsministeriets förvaltningsområde  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 223 498 000 euro.

10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 580 932 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för anskaffning av försvarsmateriel samt an-

nan materiel och utrustning för försvarsmakten

och till sådan forsknings- och utvecklingsverk-

samhet, testning av system och utbildning av

dem som använder materiel som har direkt an-

knytning till anskaffningen. Av anslaget får

470 807 000 euro användas till betalning av ut-

gifter för tidigare beviljade beställningsfullmak-

ter och till utgifter för ändringar i index och va-

lutakurser i anslutning till dem samt 45 980 000

euro för andra anskaffningar av försvarsmate-

riel.

Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de be-

ställningsfullmakter som godkänts i tidigare

budgetar, får 2007 ingås avtal för det obundna

belopp som omfattas av beställningsfullmakter-

na Utvecklande av service- och flygbasbaserade

system för helikoptrar (HTH) och Materiell ut-

veckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH

2006). Härvid förutsätts att de årliga betalningar

som dessa avtal medför inte överstiger de pen-

ningbelopp som anges i finansieringsplanerna

för beställningsfullmakterna i fråga.

I fråga om beställningsfullmakten för för-

svarsmaktens tekniska forskning och produktut-

veckling (TTK) får avtal som ingåtts hävas och

beställningsfullmaktens medel bindas på nytt

2007 inom ramen för det obetalda belopp på

26 252 000 euro av förbindelserna.

År 2007 får avtal ingås i anslutning till ut-

vecklingen av försvarsmaktens integrerade spa-

ning, övervakning och ledning samt av marinen,

flygvapnet och luftvärnet (beställningsfullmak-

ten för materiell utveckling av försvarsmakten

PVKEH 2007) så att de åsamkar staten utgifter

om högst 500 070 000 euro under åren 2007—

2011 enligt valutakursen den dag budgeten trä-

der i kraft. Användningen av fullmakten får en-

ligt nämnda valutakursnivå åsamka staten utgif-

ter om högst 54 995 000 euro före utgången av

2007, högst 156 993 000 euro före utgången av

2008, högst 293 850 000 euro före utgången av

2009, högst 426 070 000 euro före utgången av

2010 och högst 500 070 000 euro före utgången

av 2011.

År 2007 får avtal ingås i anslutning till för-

svarsmaktens tekniska forskning, projektbered-

ning och utvecklingsarbete som föregår seriean-

skaffning samt anskaffning av prototyper (TTK-

PROTO 2007) så att de åsamkar staten utgifter

om högst 61 423 000 euro under åren 2007—

2010 enligt valutakursen den dag budgeten trä-

der i kraft. Användningen av fullmakten får en-
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ligt nämnda valutakursnivå åsamka staten utgif-

ter till ett belopp av högst 9 150 000 euro före

utgången av 2007, högst 36 673 000 euro före

utgången av 2008, högst 56 923 000 euro före

utgången av 2009 och högst 61 423 000 euro

före utgången av 2010.

Betalningar enligt maximibeloppen för be-

ställningsfullmakterna för materiell utveckling

av försvarsmakten (PVKEH 2007) samt  för tek-

nisk forskning, produktutveckling och projekt-

beredning (TTK-PROTO 2007) kan bindas till

en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m.

det första kvartalet 2007.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem

hänförda tilläggsbehov som föranleds av steg-

ring i index och valutakurser samt avdrag som

föranleds av nedgång i index och valutakurser

budgeteras i budgeten hänförda till finansåret

enligt kontantprincipen.

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 357 049 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av

utgifter för militärutbildning som ges utländska

elever och för den internationella övningsverk-

samheten för försvarsmaktens trupper och förbe-

redelser för denna samt för försvarsmaktens öv-

riga internationella samarbete, för sänkning av

hyror för personalbostäder samt för utgifter för

Frihetskorsets Orden. Av anslaget får högst

4 400 000 euro användas till betalning av de hy-

resandelar för försvarsmaktens personalbostä-

der som föranleds av funktionellt behov samt

högst 336 000 euro för sänkning av avgifterna

för den på företagsekonomiska grunder prissatta

avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider

och krigsveteraner, försvarsarbete samt viktiga

idrottstävlingar.

År 2007 får långtidsavtal för anskaffning av

sådan materiel och sådana tjänster som försvars-

maktens verksamhet förutsätter ingås så att de

får åsamka staten utgifter om högst 31 900 000

euro före utgången av 2008 och högst

42 200 000 euro före utgången av 2009.

Under 2007 får avtal om anskaffning av skjut-

bane- och målutrustning samt serviceavtal för

dessa ingås så att de åsamkar staten utgifter om

högst 9 000 000 euro under åren 2007—2009.

Utgifterna på grund av användningen av full-

makten får uppgå till högst 3 000 000 euro före

utgången av 2007, högst 6 000 000 euro före ut-

gången år 2008 och högst  9 000 000 euro före

utgången av 2009.

Under 2007 får avtal om anskaffning av de

bruksfordon som försvarsmaktens verksamhet

förutsätter ingås så att de åsamkar staten utgifter

om högst 28 810 000 euro under åren 2007—

2010. Användningen av fullmakten får åsamka

staten utgifter till ett belopp av högst 6 260 000

euro före utgången av 2007, högst 13 530 000

euro före utgången av 2008, högst 19 780 000

euro före utgången av 2009 och högst

28 810 000 euro före utgången av 2010.

Under 2007 får avtal om anskaffning av ut-

rustning som ingår i beklädnadsutrustningen

M 05 för stridsmän ingås så att de åsamkar sta-

ten utgifter om högst 6 000 000 euro under åren

2007—2009. Utgifterna på grund av använd-

ningen av fullmakten får uppgå till högst

2 000 000 euro före utgången av 2007, högst

4 000 000 euro före utgången år 2008 och högst

6 000 000 euro före utgången av 2009.

Beloppet av beställningsfullmakten för

NH90-utbildningstjänster minskas med

57 650 000 euro till 5 350 000 euro och giltig-

hetstiden för beställningsfullmakten förkortas

från 2028 till 2011. Den tidsmässiga fördelning-

en av utgifterna för beställningsfullmakten för

NH90-utbildningstjänster ändras dessutom så att

beställningsfullmakten får åsamka staten utgif-

ter om högst 1 850 000 euro före utgången av

2009, högst 3 550 000 euro före utgången år

2010 och högst 5 350 000 euro före utgången av

2011.

Med anledning av att det inte har varit möjligt

att ingå avtal med stöd av den i budgeten för

2006 godkända beställningsfullmakten för

NH90-utbildningstjänster, får avtal under 2007

slutas till ett belopp som motsvarar det belopp av

beställningsfullmakten för NH90-utbildnings-

tjänster som inte är bundet, under förutsättning
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att de årliga betalningarna på grund av dessa av-

tal inte överstiger de penningbelopp som anförs i

finansieringsplanerna för beställningsfullmak-

ten för NH90-utbildningstjänster.

För betalning av de extra utgifter som föran-

leds av justering av priserna på varor och tjäns-

ter i anslutning till de nya beställningsfullmak-

terna används de anslag som varje år beviljas för

försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem

hänförda tilläggsbehov som föranleds av en upp-

gång i index och valutakurser samt avdrag som

föranleds av en nedgång i index och valutakur-

ser budgeteras i budgeten hänförda till finans-

året enligt kontantprincipen.

50. Stödjande av försvarsorganisationernas

verksamhet  (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till stödjande av för-

svarsorganisationers verksamhet.

30. Militär krishantering

21. Omkostnader i hemlandet för Försvarsmak-

tens Internationella Central  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 494 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-

kostnader i hemlandet för Försvarsmaktens In-

ternationella Central. 

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för mi-

litär krishantering  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 55 390 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar för löner, förflyttning och boende för

EU:s stridsgrupper under utbildningstiden, till

administrativa utgifter för Finlands finansiella

bidrag till lufttransportarrangemanget enligt

SALIS-avtalet, till betalning av löner och natio-

nellt dagtraktamente till militärobservatörerna,

till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-,

utrustnings-, förvaltnings- och andra konsum-

tionsutgifter för beredskapstruppen och till be-

talning av utgifter för internationella kurser i

krishantering. Anslaget får även användas till

betalning av resekostnader, hälsovårds-, trans-

port-, utrustnings-, underhålls-, representations-

och förvaltningsutgifter för de finska krishante-

ringstrupperna i Kosovo, Afghanistan, Bosnien-

Hercegovina och Libanon och för de finska

stabsofficerarna i Liberia och Sudan och ytterli-

gare till betalning av utgifter för internationell

krishantering. Anslaget får också användas till

utgifter för utvecklingsprogrammet för styrkor

som Finland utser för internationell krishante-

ring.

Om Finland får en begäran om att skicka en

ny krishanteringstrupp för internationella kris-

hanteringsuppdrag och om Finland beslutar att

ställa upp en krishanteringstrupp eller om Fin-

land beslutar om fortsatt deltagande i följande

skede av en redan pågående operation, får under

momentet beviljade anslag användas till betal-

ning av utgifterna för detta.
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95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursskillnader

som uppkommer vid fakturering av utgifterna

inom försvarsministeriets förvaltningsområde

för de finska krishanteringstrupperna.

Dispositionsplan euro

01. Utgifter för Finlands kris-

hanteringstrupp i Kosovo 

(KFOR-operationen) 12 600 000

02. Utgifter för Finlands kris-

hanteringstrupp i Bosnien-

Hercegovina (EUFOR/ 

ALTHEA-operationen) 4 650 000

03. Utgifter för militärobserva-

törsverksamheten 2 450 000

04. Utgifter för Finlands 

fredsbevarande styrka i 

Afghanistan (ISAF-opera-

tionen) 6 650 000

05. Utgifter för Finlands FN-

avdelning i Sudan (UNMIS-

operationen) 40 000

06. Utgifter för krishante-

ringsoperationen i Liberia 

(UNMIL-operationen) 40 000

07. Gemensamma utgifter för 

krishanteringsoperationer 1 405 000

08. Programmet för utvecklan-

de av styrkor för krishante-

ring 6 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning 

och boende för EU:s strids-

grupper under utbildnings-

tiden samt för 

överföringsersättningar 7 001 000

10. Finlands utgifter för kris-

hanteringsoperationen i 

Libanon (UNIFIL-operatio-

nen) 9 820 000

20. I reserv för merutgifter för 

pågående operationer eller 

för förlängning av dem, för 

eventuella nya krishante-

ringsoperationer samt för 

andra utgifter för krishante-

ring 4 734 000

Sammanlagt 55 390 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

29 888 000 euro. 

Anslaget får även användas till betalning av

vederlagsfria utgifter till internationella sam-

fund. Anslaget får även användas till sådana pro-

jekt för utvecklande av förvaltningen som om-

fattar hela förvaltningen och till EU-samarbete

som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkoms-

ter de inkomster som finansministeriet får av

temporär besittning av egendom som skall över-

föras och Revisionsnämndens för den offentliga

förvaltningen och ekonomin (OFR-nämndens)

inkomster.

22. Omkostnader for enheten för statsrådets in-

formationsförvaltning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

9 017 000 euro.

29.  (28.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom fi-

nansministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för finansministeri-

ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-

turfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 130 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för åren

2003—2006 är oanvänd, får beslut om beviljan-

de av den oanvända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av gemenskapsinitia-

tiv som finansieras med medel ur Europeiska re-

gionala utvecklingsfonden under programperio-

den 2000—2006.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

89. Försäljning och förvärv av aktier  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter föranledda av aktiearrangemang och andra

egendomsarrangemang och förvaltning av egen-

domen samt till betalning av utgifter i anslut-

ning till privatiseringen av statsbolag.

03. Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals om-

kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

3 814 000 euro.

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

18 937 000 euro.

07. Pensioner och ersättningar som staten be-

talar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och

rehabiliteringsstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 208 860 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till betalning av pen-

sioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd,

andra rehabiliteringsförmåner och tillägg till
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dessa samt dröjsmålsförhöjningar och eventuel-

la rättegångskostnader enligt lagen om statens

pensioner (280/1966) och lagstiftning som har

samband med den. Med stöd av lagen om änd-

ring av lagen om statens pensioner (381/2001)

får anslaget användas till betalning av förskotts-

utgifter till följd av principen om sista pensions-

anstalt, vilka föranleds av att andra pensionsan-

stalter betalar pensioner som de beviljat för sta-

tens räkning och som staten skall ansvara för.

06. Extra pensioner  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 900 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till beviljande av extra

pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och för

betalning av extra pensioner som har beviljats ti-

digare.

Pensionerna beviljas med iakttagande av la-

gen om statens pensioner och lagen om statens

familjepensioner i tillämpliga delar sådana de

lydde före den 1 januari 2005. Från den extra

pensionen avdras den pension som enligt lagen

om pension för arbetstagare beviljas för samma

anställning.

Anslaget får dessutom användas för fortsatt

betalning av tidsbundna pensioner till anställda

som tidigare har fått extra pension för statlig an-

ställning samt för betalning av familjepension

som beviljas efter dem.

Av anslaget får högst 751 200 euro användas

till beviljande av konstnärspensioner enligt

statsrådets beslut om extra konstnärspensioner

(75/1974) och journalistpensioner enligt statsrå-

dets beslut om extra journalistpensioner

(37/1977), dock så att högst 35 extra konstnärs-

pensioner och högst 10 extra journalistpensio-

ner får beviljas till ett belopp som motsvarar full

pension. Av anslaget får ytterligare högst 9 000

euro användas för extra pensioner som riksda-

gens kanslikommission beviljar.

Anslaget får användas till beviljande av extra

pensioner och familjepensioner på basis av an-

ställning i huvudsyssla vid förbundet Maatalous-

seurojen Keskusliitto, sedermera Maatalouskes-

kusten Liitto, och vid lantbruks- och hushåll-

ningssällskap som varit medlemsorganisationer i

nämnda förbund, inom ramen för organ som

upprättats för utövande av behörighet som givits

i kolonisationslagstiftningen. Det förutsätts

dessutom att personen är eller hade varit berätti-

gad till pension antingen av statens medel eller

enligt det kommunala pensionssystemets s.k.

tilläggspensionsskydd och att pensionsskyddet

annars skulle bli väsentligt mindre än vad det

hade varit om tiden i kolonisationsuppgifter

hade beaktats som pensionstid för de nämnda

pensionernas del.

07. Övriga pensionsutgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 285 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas för betalning av ersätt-

ningar till Kommunernas pensionsförsäkring för

pensionsarrangemang som med stöd av olika la-

gar vidtagits i samband med kommunalise-

ringen av statliga funktioner och till pensions-

kassan Eläkekassa Maa för den ökning av pen-

sionsutgifterna som föranleds av att den tid som

den pensionsberättigade verkat i kolonisations-

uppgifter beaktas i den pension som pensions-

kassan beviljar. Anslaget får dessutom använ-

das för betalning av ersättningar till bolagen No-

kia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy

för den extra belastning som uppkommer av att

pensionsskyddet hålls på samma nivå som pen-

sionsskyddet enligt lagen om statens pensioner.

Belastningen åsamkas av att personal som varit i

Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens

bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i

Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks

tjänst den 31 december 1990 flyttats över till

ovan nämnda bolag.

Anslaget får även användas för betalning av

ersättningar till arbetsgivaren till en person, vil-

ken såsom gammal arbetstagare flyttats över

före den 1 januari 1994 i samband med företags-

köp eller motsvarande omorganiseringar av fö-

retags ägarförhållanden eller inom en koncern

från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgiva-

ren till en person vilken såsom gammal arbetsta-

gare flyttats över från Patria Vammas Oy eller

Patria Lapua Oy i samband med företagsköp,

överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande
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omorganiseringar. Med gammal arbetstagare av-

ses då personer som den 31 december 1990 över-

flyttats från Vammaskoski fabrik eller Lappo

Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunateh-

das Lapua Oy och senare till Patria-koncernen.

Statskontoret får avtala att pensionsansvaren be-

talas som ett engångsbelopp som uträknats på

försäkringsmatematiska grunder. Anslaget får

också användas för överföringar från statens

pensionssystem av kapitalvärdet på pensionsrät-

ten till följd av överföring av pensionsrätt mel-

lan arbetspensionssystemet i Finland och Euro-

peiska gemenskapernas pensionssystem enligt

den lag som gäller saken.

50. Olycksfallsersättningar och övriga skade-

stånd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 43 257 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring och

trafikförsäkringslagen samt övrig lagstiftning

som hänför sig till nämnda ersättningssystem,

till utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden

person som varit anställd hos staten och vissa

därmed jämförbara personer, till betalning av

periodiska ersättningar enligt statstjänstemanna-

lagen och avgångsbidragsförordningen, till er-

sättning för vissa kostnader och skador som upp-

kommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i

statens tjänst samt till betalning av ersättningar

enligt lagen angående ansvarighet för skada i

följd av järnvägsdrift. Anslaget får också använ-

das till betalning av arvoden till sakkunnigläka-

re i samband med ersättningar för olycksfalls-

och trafikskador. 

Anslaget får på särskilt beslut av statsrådet

även användas till ersättningar för kostnader för-

orsakade av räddnings- och evakueringsopera-

tioner, evakueringsflygningar och sjukvård i

områden som drabbats av naturkatastrofer samt

för transport av avlidna olycksoffer till hemlan-

det.

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstal-

ter skall svara för  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 33 200 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Med stöd av lagen om ändring av lagen om

statens pensioner (381/2001) får anslaget använ-

das till betalning av pensioner som Statskonto-

ret till följd av principen om sista pensions-

anstalt har beviljat för andra pensionsanstalters

räkning.

95. Räntor som staten skall betala på överstora

inkomster som erhållits i förskott på grund av

principen om sista pensionsanstalt  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Med stöd av lagen om ändring av lagen om

statens pensioner (381/2001) får anslaget använ-

das till betalning av ränteutgifter som föranleds

av utbetalningen av pensioner som Statskonto-

ret till följd av principen om sista pensions-

anstalt har beviljat för andra pensionsanstalters

räkning.

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

339 947 000 euro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 182 327 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det av-

räkningsbelopp och de förskott på avräkningsbe-

loppet som avses i självstyrelselagen för Åland

(1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen

verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp

som ännu inte har fastställts bli större än förskot-

ten. På grund av detta får anslaget även använ-

das till beviljande av tilläggsförskott för utgif-

terna under åren före finansåret, innan den slut-

liga avräkningen fastställs.
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31. Skattegottgörelse  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av skatte-

gottgörelse enligt 49 § i självstyrelselagen för

Åland till landskapet Åland.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till

landskapet Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 200 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäk-

terna från lotteriskatten till landskapet Åland.

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

147 832 000 euro.

I nettobudgeteringen beaktas som inkomster

inkomsterna från EU, med undantag för upp-

bördsprovisionen för de tullar som uppbärs till

EU när det gäller tredjeländer, och donationer

till narkotikahundverksamheten samt eventuella

inkomster av myndighetssamarbete. Anslaget

får även användas till betalning av medlemsav-

gifter till internationella organisationer.

52. Statistikcentralen

21. Statistikcentralens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

41 655 000 euro.

Anslaget får även användas för betalning av

medlemsavgifter och finansiering av statistiska

projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

60. Senatfastigheter

1. SERVICEMÅL OCH ANDRA VERKSAM-

HETSMÅL

Senatfastigheter producerar och utvecklar lo-

kalservice och andra tjänster med nära anknyt-

ning till den främst för statliga ämbetsverk och

inrättningar samt sköter den statliga fastighets-

förmögenhet som är i dess besittning. Senat-

fastigheters värdeunderlag är en samhällsansva-

rig verksamhet som en del av statssamfundet.

Uppgiften är att tillhandahålla lokalservice som

ekonomiskt, socialt och miljömässigt produce-

ras och prissätts på ett ansvarsfullt sätt. 

Senatfastigheter

— säkerställer en hållbar och sund ekono-

misk grund för verksamheten trots att behovet av

reparationer och underhåll av fastighetsbestån-

det ökar

— utvecklar och upprätthåller sakkunnig-

och lokalitetsförvaltningstjänsterna så att de stö-

der de statliga kundernas strukturella omvand-

lingar och förändringar i verksamheten

— strävar efter att upprätthålla kundtill-

fredsställelsen trots att investeringsmöjligheter-

na försämras

— sörjer för åtgärderna i samband med över-

föring av besittningsrätt, bildande av servicecen-

traler och utvecklande av statens fastighetsför-

mögenhet.

  Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors

stad utan ersättning och på de villkor som

Senatfastigheter i övrigt avtalar överlåta ett out-

brutet område på ca 107 528 m
2

 av fastigheten

91-432-1-23, vilket hör till det s.k. avtalsområ-

det Kampen—Tölöviken. 

2. INVESTERINGAR 

Senatfastigheters investeringar får medföra

utgifter om högst 320 miljoner euro år 2007.

Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindel-

ser, som under de följande finansåren får medfö-

ra utgifter om högst 250 miljoner euro. Utöver

detta får Senatfastigheter göra investeringar som

finansieras av arbetsministeriet. Investeringarna

koncentreras till grundliga renoveringar som bi-

behåller byggnadsbeståndets värde och förbätt-

rar dess funktionsduglighet. I investeringsra-

men ingår inte markanvändningsavgifter och

inte heller överlåtelseskatt. 

Senatfastigheter får bevilja dotter- eller in-

tressebolag i aktiebolagsform som hör till sam-

ma affärsverkskoncern lån till ett belopp av

högst 30 miljoner euro. Dessutom får Senat-

fastigheter utan krav på motsäkerhet ställa
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proprieborgen för sådana fastighetsaktiebolags

lån som är dess dotterbolag och mot tillräcklig

säkerhet för sina intressebolags lån till ett sam-

manlagt värde av högst 35 miljoner euro.

3. UPPLÅNING

Senatfastigheter berättigas att för investe-

ringsförbindelser år 2007 uppta lån enligt 5 §

1 mom. i lagen om statliga affärsverk

(1185/2002) till ett belopp av högst 250 miljo-

ner euro.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa 

stödåtgärder inom personalförvaltningen

21. Stöd för anpassning av personalen  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 169 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föror-

sakas av de stödåtgärder som behövs vid ompla-

ceringen av personal i samband med rationalise-

ringen av förvaltningen.

23. Främjande av arbetarskyddet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 103 000 euro.

Anslaget får användas för arbetar-

skyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, in-

samlande av uppgifter om arbetarskyddet och in-

formation om arbetarskyddet som har som mål

att inom statsförvaltningen genomföra ett ar-

rangemang som motsvarar lagen om arbetar-

skyddsfonden (407/1979) samt för forskning, ut-

bildning och information i syfte att främja de

statliga arbetsgivarnas och den statsanställda

personalens relationer i arbetslivet. 

25. Statens personalarrangemang  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 352 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön

på indragningsstat enligt lagen om lön på indrag-

ningsstat (182/1931).

27. Främjande av produktiviteten  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar i in-

formationsförvaltning och till anskaffning av

undersökningar, utredningar, utbildningstjäns-

ter och andra tjänster som syftar till att främja

produktiviteten inom den offentliga förvalt-

ningen, samt till främjande av att användningen

av statsförvaltningens gemensamma informa-

tionssystem utvidgas. Anslaget får användas till

avlönande av personal i tidsbundna uppgifter

motsvarande högst 25 årsverken.

60. Statens betalning av utgifterna på grund av

Utbildningsfonden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 210 000 euro.

Anslaget får användas till erläggande av sta-

tens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 §

i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt för-

valtningsområde

01. Avlöningar till nationella experter inom

Europeiska unionen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 177 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löne-

och socialskyddskostnader för nationella exper-

ter från Finland som arbetar vid Europeiska uni-

onens institutioner och i vissa fall till betalning

av dagpenning till sådana nationella experter

som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Med anslaget får avlönas personal i tidsbundna

uppgifter för nationella experter motsvarande

högst 25 årsverken. 

02. Vissa andra löner och beslut som gäller vill-

kor i tjänsteförhållande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 168 000 euro.

Anslaget får användas till löner för nödvän-

dig extra personal i sådana fall då det ökade be-

hovet av personal inte var känt när den ordinarie

budgetpropositionen bereddes samt till utgifter

som föranleds av finansministeriets beslut om

villkor i tjänsteförhållande.
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25. Europeiska unionens medverkan i ersätt-

ningar av resekostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av rese-

kostnader enligt ett beslut om ersättning för re-

sekostnader för EU:s medlemsstaters delegatio-

ner samt till betalning av mervärdesskatteutgif-

ter i anslutning till resekostnaderna.

95. På lag eller förordning grundade utgifter för

vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-

na på lag eller förordning grundade utgifter för

vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.

96. Oförutsedda utgifter  (fast anslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av såda-

na nödvändiga utgifter för oförutsedda behov för

vilka anslag inte ingår i budgeten.

82. Ersättningar till fonder och finansiella 

institut

44. Värdlandsersättning till Nordiska Investe-

ringsbanken  (fast anslag)

Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den

ekonomiska nytta som Finland anses erhålla av

att vara värdland för Nordiska Investeringsban-

ken.

84. Internationella finansiella bidrag

66. Infriande av förbindelser som avgivits till in-

ternationella finansiella institut  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till inlösen av förbin-

delser som 1982—1986 givits internationella fi-

nansiella institut på basis av medlemskap i insti-

tuten samt till betalning av kostnader som föran-

leds av inlösningen. Anslaget får även användas

till betalning av valutakursförluster och inlös-

ningskostnader i samband med inlösen av för-

bindelser som har givits efter 1986.

68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfi-

nansieringsbolaget  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 235 000 euro.

Anslaget får användas för den betalningspost

av höjningen av Nordiska miljöfinansieringsbo-

lagets grundkapital som skall betalas år 2007.

90. Finlands finansiella bidrag till Europeis-

ka unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 1 528 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det

mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag

baserat på bruttonationalinkomsten som Finland

skall betala till Europeiska unionen och till med-

finansiering av den avgiftsnedsättning som be-

viljas Förenade konungariket.

99. Övriga utgifter inom finansministeriets 

förvaltningsområde

41. Stöd till arbetsgivare  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 124 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stat-

ligt stöd till arbetsgivare.

43. Energiskattestöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 93 883 000 euro.

Anslaget får användas för stöd till jordbruket

och trädgårdsodlingen, växthusodlingen, far-

tygstrafiken, elproduktionen och energiintesiva

företag vilket betalas via accissystemet.

63. På grund av befrielse från skatt återbetalda

skatter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
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Anslaget får användas för återbetalning av

skatten i de fall då den betalningsskyldige av

sociala skäl eller av andra skäl som anges i skat-

telättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal ge-

nom beslut av finansministeriet, Skattestyrelsen

eller Tullstyrelsen har berättigats att återfå re-

dan betald skatt. Anslaget får dessutom använ-

das för betalning av skatter, räntor och rätte-

gångskostnader som skall återbetalas med stöd

av domstolsbeslut i de fall då något motsvaran-

de inkomstmoment eller annat moment inte står

till förfogande. 

Anslaget får också användas till betalning av

återbäringsräntor på skatter, tullar och andra av-

gifter som Tullverket betalat.

95. Tryggande av statens fordringar  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 55 000 euro.

Anslaget får användas till indrivning av sta-

tens låne- och borgensfordringar samt för tryg-

gande och skötsel av dem och statens ärvda

egendom och likaså till betalning av utgifter för

återkrav av förmåner som utbetalats utan grund

och för utövandet av statens regressrätt samt till

betalning av ansvarsförsäkring för intecknings-

havare. Anslaget får dessutom användas till in-

köp av fastigheter eller annan egendom vid kon-

kursauktioner eller exekutiva auktioner eller an-

dra realiseringsarrangemang, när det är nödvän-

digt för tryggande av statens låne- eller borgens-

fordran eller annan fordran eller för minimering

av borgensansvar, samt till betalning av utgifter

för skötseln och realiseringen av egendom som

på detta sätt tillfallit staten.

97. Ränteutgifter som hänför sig till beskatt-

ningen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 47 700 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget får användas till betalning av räntor

som hänför sig till verkställandet av inkomst-

och förmögenhetsbeskattningen, räntor enligt la-

gen om skatteredovisning och återbäringsräntor

enligt 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den

ikraftträdandebestämmelse som hänför sig till

nämnda paragraf (568/2004), 65 § i bilskattela-

gen (1482/1994), 39 § 1 mom. (569/2004) i la-

gen om påförande av accis och 39 § 2 mom.

(570/2004) i tullagen samt återbäringsräntor på

övriga skatter och avgifter som tullverket beta-

lat.
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar och statsunderstöd som beviljas

inom undervisningsministeriets förvaltningsom-

råde budgeteras 2007 på grundval av beslutet om

beviljande avvikande från de allmänna bestäm-

melserna om fördelningen av inkomster och ut-

gifter. De statsandelar och statsunderstöd som

omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras lik-

väl enligt kontantprincipen.

01.  (29.01, 05, 07, 08, del och 10, del) Förvalt-

ning, kyrkliga ärenden och gemensamma ut-

gifter inom ansvarsområdet

21.  Undervisningsministeriets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

23 964 000 euro.

23.  (29.07.21) Utbildningsstyrelsens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

19 091 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) utveckling av läromedel,

2) produktion av svenskspråkiga och andra lä-

romedel med liten spridning, 

3) ett understöd på 258 000 euro till same-

tinget att delas ut för produktion av läromedel på

samiska språket,

4) 100 000 euro för att trygga utbildningen

och utbudet av svenskspråkiga barnträdgårdslä-

rare.

25.  (29.08.25) Internationellt samarbete   (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 686 000 euro.

Anslaget får användas   

1) till utgifter som föranleds av deltagande i

internationella organisationers verksamhet och i

nordiskt kultursamarbete,  

2) till utgifter som föranleds av genomföran-

de av kulturavtal och utbytesprogram, 

3) till betalning av understöd och stipendier

som är avsedda för löne- och programutgifter för

kultur- och bildningsverksamhet med inriktning

på utlandet och som betalas till sådana personer

och samfund som främjar undervisnings-, veten-

skaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur

känd utomlands.

26. Vissa kopierings- och dispositionsrättser-

sättningar  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 063 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för kopierings- och

andra dispositionsrättsersättningar enligt upp-

hovsrättslagen (404/1961),

2) betalning av utgifter för informations- och

utredningsverksamhet som gäller kopiering,

upptagning och dispositionsrättigheter,

3) kostnader som föranleds av ordnande av

den ersättning för utlåning av skyddade verk

som betalas till upphovsmännen till ett belopp av

högst 2 000 000 euro.

27.  (29.10.23) Omkostnader för centret för in-

ternationellt personutbyte  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 995 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) stödjande av den avgiftsbelagda servicen

till ett belopp av högst 144 000 euro,

2) undervisning i finska språket och finsk kul-

tur utomlands inklusive betalning av löner till

universitetslektorer och andra tjänstemän inom

undervisningsförvaltningen som tjänstgör vid
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utländska universitet, sammanlagt högst 47 per-

soner, till ett belopp av 1 684 000 euro,  

3) stipendier och understöd som beviljas för

student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och ex-

pertutbyte till ett belopp av 2 802 000 euro.

29.  (29.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom

undervisningsministeriets förvaltningsområde

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 135 000 000 euro.

50. Vissa understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas 485 000 euro. 

51.  (29.05.21 och 50)  Understöd för kyrklig och

religiös verksamhet   (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 341 000 euro.

Av understödet till Finlands Sjömanskyrka får

högst 152 000 euro användas till byggnadsun-

derstöd och understöd för skötsel av byggnads-

lån till sjömanskyrkorna i Hamburg och Lon-

don, förutsatt att evangelisk-lutherska kyrkans

centralfond betalar minst motsvarande andelar.

62. Statlig medfinansiering för undervisningsmi-

nisteriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 64 596 000 euro.

Anslaget får användas 

1) för betalning av statlig medfinansiering av

mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskaps-

initiativen Equal, Interreg och Urban samt pro-

jekt för innovativa åtgärder vilka finansieras ur

Europeiska regionala utvecklingsfonden och

Europeiska socialfonden under programperio-

den 2000—2006,

2) tillsammans med EU-medfinansieringen

under momenten 26.98.61 och 34.05.61 för an-

ställande av teknisk hjälp och den personal som

behövs för genomförande av de ovan nämnda

Dispositionsplan euro

1. Statsunderstöd enligt lagen om 

Svenska Finlands folkting 

(1331/2003) 475 000

2. Statsunderstöd som beviljas 

Paasikivi-Samfundet 10 000

Sammanlagt 485 000

Dispositionsplan euro

1. Understöd till Ortodoxa kyr-

kan 1 983 000

2. Understöd till Finlands Sjö-

manskyrka, skötseln av vissa 

av den förflyttade befolk-

ningens hjältegravar, vårdande 

av de stupades minne samt 

iståndsättning av begrav-

ningsplatser i det avträdda 

området 358 000

— varav i byggnadsunderstöd 

och understöd för skötsel av 

byggnadslån till sjömanskyr-

korna i Hamburg och London 

(högst) 152 000

Sammanlagt 2 341 000
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programmen samt för betalning av andra kon-

sumtionsutgifter som är nödvändiga för genom-

förande av programmen,

3) till betalning av Finlands förpliktelser en-

ligt artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (fi-

nansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG)

nr 1260/1999.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt:

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas 2007.

66.  (29.08.66) Finansiella bidrag till internatio-

nella organisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 982 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter och finansiella bidrag till organisa-

tioner och program inom Unesco samt andra or-

ganisationer för mellanstatligt multilateralt kul-

turellt samarbete.

70. Anskaffning av inventarier  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas 

1) betalning av anskaffning av inventarier och

utrustning som föranleds av arrangemang som

hänför sig till undervisningsministeriets lokaler

samt till betalning av planeringsutgifter för dem,

2) till avlönande av personal motsvarande

2 årsverken i uppgifter för viss tid.

10.  (29.40) Allmänbildande utbildning

21.  (29.40.21) Omkostnader för statlig allmän-

bildande utbildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

43 523 000 euro.

Anslaget får även användas  

1) till betalning av löneutgifter och vissa

andra utgifter för lärare och förvaltningsperso-

nal vid EU:s Europaskolor,

2) till internationalisering av statliga läro-

anstalter för allmänbildande utbildning, kom-

pletterande utbildning för invandrare, service-

och utvecklingscentralverksamheten i skolor för

barn med handikapp, understöd för utvecklande

av inlärningsmiljöer och till utnyttjande av data-

teknik och teknik för informationsförmedling i

undervisningen. 

22. Studentexamensnämndens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

6 000 euro.

25.  (29.40.25) Utvecklande av den allmänbil-

dande utbildningen   (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 249 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av utgifter och understöd som

föranleds av planering och inledande av verk-

samheten samt omkostnader för försöks-, forsk-

nings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt

inom den allmänbildande utbildningen och där-

till hörande välbefinnande i skolan,

2)  till andra EU- och OECD-godkända forsk-

nings- och utvecklingsprojekt än sådana som fi-

nansieras ur strukturfonderna,

3) till avlönande av personal motsvarande

högst fem årsverken.

30.  (29.40.30) Statsandel och statsunderstöd för

den allmänbildande utbildningens driftskostna-

der  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 840 930 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till att betala statsandelar och statsunder-

stöd enligt lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet (635/1998) samt

till att till kommunerna betala på skatteinkoms-

terna och statsandelsreformen baserade utjäm-

ningar av statsandelarna enligt lagen om statsan-

delar till kommunerna, 

2) till betalning av utgifter för stöd till och

uppföljning av verkställandet av lagstiftningen

om morgon- och eftermiddagsverksamhet samt

för utveckling av verksamheten, högst 200 000

euro,

3) till understöd för användning av datateknik

och teknik för informationsförmedling i under-

visningen, för utvecklande av inlärningsmiljöer,
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för förbättrande av telekommunikationsförbin-

delserna samt för delaktighetsprojektet, högst

6 000 000 euro,

4) till understöd för främjande av välbefin-

nandet i skolan och till nationella sakkunnig-

och rådgivningstjänster angående inlärningssvå-

righeter, högst 1 400 000 euro, 

5) på de grunder som undervisningsministe-

riet bestämmer högst 9 652 000 euro till betal-

ning av understöd enligt 42 § i lagen om finan-

siering av undervisnings- och kulturverksamhet

för läroanstalternas försöks- och utvecklings-

verksamhet och för internationalisering av läro-

anstalterna, för stödjande av modersmålet och

finska/svenska som andra språk samt av övrig

undervisning i fråga om elever med främmande

modersmål, för anordnande av modersmålsun-

dervisning för samer och romer, till en kommun

eller registrerad förening för kostnader som för-

anleds av finländska elevers på gränskommuner-

nas samarbete baserade skolgång i Sverige samt

läroanstalter som får statsandel för grundläggan-

de konstundervisning per undervisningstimme,

6) till betalning av statsunderstöd för under-

visning på samiska och i samiska enligt 43 §

2 mom. i lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet (635/1998) och

4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för

statsunderstöd som beviljas för undervisning på

samiska och i samiska i den grundläggande ut-

bildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen

(191/1999), högst 1 290 000 euro,

7) till betalning av utgifter enligt överens-

kommelsen mellan Finland, Norge och Sverige

om samarbete på utlandsundervisningens områ-

de,

8) till statsunderstöd enligt prövning för läro-

anstalter som ger grundläggande utbildning i

konst, högst 136 000 euro.

Antalet ledda timmar som används som be-

räkningsgrund för statsandelen för morgon- och

eftermiddagsverksamhet enligt  lagen om finan-

siering av undervisnings- och kulturverksamhet

är högst 2 830 300. Priset är 21,37 euro per ledd

timme.

Det pris per enhet som används som grund för

statsandelen enligt antalet invånare är för grund-

läggande konstundervisning 1,4 euro per invåna-

re. Det timantal som används som beräknings-

grund för statsandelen är i fråga om grundläg-

gande musikundervisning högst 1 509 000 och i

annan grundläggande konstundervisning som

beviljas statsandel på basis av antalet timmar

högst 90 650 timmar.

34.  (29.40.34) Statsandel för läroanstalternas

anläggningskostnader  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 47 700 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av anläggningsprojekt som

avses i lagen om finansiering av undervisnings-

och kulturverksamhet (635/1998) och gäller den

grundläggande utbildningen, gymnasieutbild-

ningen, den grundläggande konstundervisning-

en, yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna,

2) till betalning av anläggningsprojekt som

avses i lagen om finansiering av undervisnings-

och kulturverksamhet (705/1992) och gäller

grundskolor, gymnasier, musikläroanstalter, yr-

kesläroanstalter och yrkeshögskolor,

3) till betalning av statsandelar för anlägg-

ningskostnader i enlighet med lagen om statsan-

delar och statsunderstöd till grundskolor, gym-

nasier och allmänna bibliotek (1112/1978).

Fullmakter:

1) År 2007 får statsandel beviljas för anlägg-

ningsprojekt inom den allmänbildande utbild-

ningen så att de statsandelar som projekten för-

anleder uppgår till sammanlagt högst 51 000 000

euro enligt kostnadsnivån i januari 2007. Av

statsandelarna får sammanlagt högst 1 000 000

euro beviljas under genomförandetiden. 

2) Dessutom får under 2007 omfattningen av

sådana anläggningsprojekt för vilka statsandel

kommer att beviljas 2008 eller därefter faststäl-

las så att de av projekten föranledda statsande-

larna beräknas uppgå till sammanlagt högst

60 000 000 euro enligt kostnadsnivån i januari

2007.

51.  (29.40.51) Statsunderstöd till organisatio-

ner  (fast anslag)

Under momentet beviljas 521 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till organisationer som handhar samarbetet

mellan hem och skola, till Kerhokeskus — kou-

lutyön tuki ry, till stödjande av fri hobbyverk-

samhet i skolor, till understöd till Förbundet för

konstskolor för barn och unga i Finland rf, till

Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till

Kesälukioseura ry och till stödjande av verksam-

heten inom vissa utbyteselevsorganisationer.

20.  (29.60) Yrkesutbildning

21.  (29.60.21) Omkostnader för statlig yrkesut-

bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

31 615 000 euro.

Anslaget får även användas 

1) till verksamhet vid statliga specialyrkeslä-

roanstalter, Sameområdets utbildningscentral

och Centret för sjösäkerhetsutbildning,

2) till internationalisering av statliga yrkes-

läroanstalter, till utvecklande av inlärningsmil-

jöer och byggande av informationsnät samt an-

vändning av datateknik och teknik för informa-

tionsförmedling i undervisningen och studierna,

till stödundervisning för invandrare, till service-

och utvecklingscentralverksamheten vid statli-

ga specialyrkesläroanstalter, till yrkesinriktad

tilläggsutbildning samt till utbildningsersätt-

ningar som betalas till arbetsgivare. 

24.  (29.60.24) Inlärning på arbetsplatser  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 026 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av in-

lärning i arbetet och annan inlärning på arbets-

platser och till utveckling av utbildningen.

25.  (29.60.25) Utvecklande av yrkesutbild-

ningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 899 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av utgifter och understöd som

föranleds av planering och inledande av verk-

samheten samt omkostnader för försöks-, forsk-

nings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt

inom yrkesutbildningen, 

2)  till andra EU-godkända forsknings- och ut-

vecklingsprojekt än sådana som finansieras ur

strukturfonderna,

3) till avlönande av personal motsvarande

högst två årsverken.

30.  (29.60.30) Statsandel och statsunderstöd för

yrkesutbildningens driftskostnader  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 513 883 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd enligt lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet (635/1998),

2) till betalning av understöd enligt 42 §

1 mom. i lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet och på de grunder

som undervisningsministeriet bestämmer under-

stöd enligt 2 mom. i nämnda paragraf samt till

täckande av kostnaderna för finländska stude-

rande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten

för hörselskadade i Örebro, högst 5 976 000 eu-

ro,

3) till understöd för utvecklande av inlär-

ningsmiljöer och byggande av informationsnät,

för användning av datateknik och teknik för in-

formationsförmedling i undervisningen och stu-

dierna samt för delaktighetsprojektet, högst

961 000 euro.

31.  (29.60.31) Statsandel för läroavtalsutbild-

ning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 112 211 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar enligt lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet (635/1998).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den

yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 25 000 år

2007. Priset per enhet för utbildning som ordnas

i form av lärovtalsutbildning och som förbere-

der för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är

3 027 euro per studerande och för annan yrkes-

inriktad tilläggsutbildning 2 186 euro per stude-

rande.
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30.  (29.69) Yrkesinriktad tilläggsutbildning 

och fritt bildningsarbete

21.  (29.69.21) Omkostnader för Utbildnings-

centret för undervisningssektorn  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

424 000 euro.

Anslaget får användas till understöd för servi-

cen vid Utbildningscentret för undervisnings-

sektorn.

22.  (29.69.22) Undervisningsväsendets perso-

nalutbildning och vissa andra utgifter  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 004 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till personal- och tilläggsutbildning för per-

sonalen inom undervisningsväsendet,  

2) till utvecklande av yrkes- och språkexami-

na,

3) till utgifter och understöd som hänför sig

till närområdessamarbetet och annat samarbete

med Ryssland samt till utbildning för special-

grupper. 

25.  (29.69.25) Utvecklande av vuxenutbild-

ningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 927 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till försöks-, forsknings-, utvecklings- och

utvärderingsprojekt som ingår i planen för ut-

veckling av utbildningen och forskningen och

till andra sådana projekt inom vuxenutbildning-

en,

2) till betalning av utgifter och understöd för

andra EU-godkända forsknings- och utbild-

ningsprojekt än sådana som finansieras ur struk-

turfonderna,

3) till betalning av löneutgifter för personal i

en omfattning som motsvarar högst 11 årsver-

ken.

30.  (29.69.30) Statsandel för medborgarinsti-

tutens driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 79 567 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandel i enlighet med

lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

2)  till specialunderstöd och extra understöd

enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett

belopp av högst 2 150 000 euro.

Antalet kalkylerade undervisningstimmar

som berättigar till statsandel är 2 036 920. Utan

hinder av timkvoten får anslaget användas till

betalning av statsandelar som föranleds av rätt-

telsebeslut. 

31.  (29.69.31) Statsandel och statsunderstöd för

yrkesinriktad tilläggsutbildning  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 116 419 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd enligt lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet (635/1998),

2) till ersättning för lokalhyror samt till stats-

andelar för anskaffning av egna lokaler som er-

sätter hyreslokaler enligt lagen om ombildning

av yrkeskurscentralerna till yrkesutbildnings-

centrer för vuxna (761/1990), högst 70 000 euro,

3) till utvecklande av servicen till arbetslivet

och av utbildningens kvalitet, för prov- och ma-

terialtjänster för fristående examina samt för

slutrater och rättelser för tidigare år, högst

7 753 000 euro.

Antalet studerandeårsverken som berättigar

till statsandelar är högst 15 670. Utan hinder av

kvoten för studerandeårsverken får anslaget an-

vändas till betalning av statsandelar som föran-

leds av rättelsebeslut.

34.  (29.69.34) Statsunderstöd till programmet

för höjande av utbildningsnivån hos vuxna  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det

statsunderstöd som beviljas för genomförande

av programmet för höjande av utbildningsnivån

hos vuxna.

50.  (29.69.50) Statsandelar för folkhögskolor-

nas driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 47 251 000 euro.
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Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandel i enlighet med

lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

2)  till specialunderstöd och extra understöd

enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett

belopp av högst 1 831 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeveckor som

berättigar till statsandel är högst 294 530, varav

högst 4 700 studerandeveckor riktas till Snell-

man-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt

bildningsarbete. Utan hinder av studerande-

veckokvoten får anslaget användas till betalning

av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 

51.  (29.69.51) Statsandelar för särskilda yrkes-

läroanstalters driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 008 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andel enligt lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet (635/1998). 

Antalet kalkylerade timmar som berättigar till

statsandel är högst 350 830.

52.  (29.69.52) Statsandel och -understöd för

vuxenutbildningens anläggningskostnader  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd för sådana anläggningsprojekt enligt

lagen om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet (635/1998) vilka gäller fritt

bildningsarbete.

Fullmakter:

1) År 2007 får högst 800 000 euro beviljas

som statsunderstöd för anläggningsprojekt. 

2) Utöver det föregående får 2007 det högsta

beloppet av statsunderstödet bestämmas för så-

dana anläggningsprojekt, för vilka statsunder-

stöd kommer att beviljas 2008 eller därefter så

att uppskattningen av de statsunderstöd som pro-

jekten föranleder enligt kostnadsnivån i januari

2007 sammanlagt högst uppgår till 1 500 000

euro.

53.  (29.69.53) Statsunderstöd till organisatio-

ner  (fast anslag)

Under momentet beviljas 9 578 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry,

Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och

hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till

dessas distrikts- och medlemsorganisationer,

Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duod-

ji ry, organisationer för fritt bildningsarbete,

Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf,

Naisjärjestöt Yhteistyössä — Kvinnoorganisa-

tioner i Samarbete NYTKIS rf samt till Kriitti-

nen korkeakoulu.

55.  (29.69.55) Statsandel för studiecentralers

driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 561 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandel i enlighet med

lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), samt

2)  till utvecklingsunderstöd och extra under-

stöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete

till ett belopp av högst 273 000 euro.

Antalet kalkylerade undervisningstimmar

som berättigar till statsandel är högst 172 940.

Antalet kalkylerade studiecirkeltimmar som be-

rättigar till statsandel är högst 255 000. Utan

hinder av timkvoten får anslaget användas till

betalning av statsandelar som föranleds av rätt-

telsebeslut. 

56.  (29.69.56) Statsandel för sommaruniversi-

tets driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 509 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med

lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

2) till utvecklingsunderstöd och extra under-

stöd enligt lagens 14 §, högst 386 000 euro.

Antalet kalkylerade undervisningstimmar

som berättigar till statsandel är högst 54 434.

Utan hinder av timkvoten får anslaget användas

till betalning av statsandelar som föranleds av

rättelsebeslut. 
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40.  (29.20) Yrkeshögskoleundervisning

22.  (29.20.22) Yrkeshögskoleväsendets gemen-

samma utgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 310 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till finansiering av yrkeshögskolornas tele-

förbindelser och datanät, till central finansiering

av databasen för uppföljning och utvärdering av

yrkeshögskolorna, yrkeshögskolornas system

för antagning av studerande, utvärdering av yr-

keshögskolorna samt andra motsvarande gemen-

samma utgifter som yrkeshögskolorna har, 

2) till avlönande av personal motsvarande

högst fyra årsverken.

25.  (29.20.25) Utvecklande av yrkeshögskolor-

na (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 068 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av planeringsutgifter, utgifter

för inledande av verksamheten och omkostnader

samt understöd som föranleds av utvärdering av

yrkeshögskolor, yrkeshögskoleundersökningar

och andra utrednings- och utvecklingsprojekt,

2) till andra EU-godkända forsknings- och ut-

bildningsprojekt än sådana som finansieras ur

strukturfonderna,

3) till avlönande av personal motsvarande

högst fyra årsverken.

30.  (29.20.30) Statsandel och statsunderstöd för

kommunala och privata yrkeshögskolors drifts-

kostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 362 682 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt yrkeshög-

skolelagen (351/2003) och lagen om finansie-

ring av undervisnings- och kulturverksamhet

(635/1998),

2) till betalning av statsunderstöd för trafiklä-

rarutbildning enligt lagen om finansiering av un-

dervisnings- och kulturverksamhet och statsrå-

dets förordning om trafiklärarutbildning

(358/2003), högst 950 000 euro,

3) till utvecklande och stödjande av verksam-

heten, högst 10 100 000 euro som projektfinan-

siering enligt yrkeshögskolelagen,

4) till yrkeshögskolornas resultatfinansie-

ring, stödjande av öppen yrkeshögskoleunder-

visning, informationssamhällsprojekt och till

skapande och utvecklande av förutsättningarna

för yrkeshögskolornas arbete med regional ut-

veckling, högst 9 249 000 euro.

50.  (29.10, del) Undervisning och forskning 

vid universitet

21.  (29.10.21) Universitetens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 289 052 000 euro.

Anslaget får även användas 

1)  för att sänka priserna på fortbildning i en-

lighet med universitetens egna beslut, högst

415 000 euro,

2) till stödjande av annan företagsekonomisk

avgiftsbelagd service, högst 550 000 euro,

3) till utgifter när ett universitet ensamt eller

tillsammans med andra bildar sådana i 3 a §

1 mom. 7 punkten i lagen om statsbudgeten

(432/1988) avsedda universitetsbolag och till ut-

gifter för tecknande av statens aktier och andra

ägararrangemang samt till utgifter för inledande

av bolagens verksamhet, högst 540 000 euro,

4) till betalning av stipendier som beviljas lä-

rare, forskare och studerande vid universiteten

för främjande av forskning och utbildning, till

betalning av utgifter som föranleds av ordnande

av praktik för studerande i anslutning till studi-

erna samt till betalning av utgifter som i an-

slutning till universitetens verksamhet föranleds

av medlemsavgifter och finansiella bidrag till in-

ternationella organisationer.

Sådana universitetsbolag som avses i 3 punk-

ten bildas på framställning av universiteten ge-

nom beslut av undervisningsministeriet. Det

vederbörande universitetet förvaltar statens ak-

tier i de universitetsbolag som bildats. Universi-

teten berättigas att godkänna en överlåtelse av

aktier eller försummelse att teckna aktier i här
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avsedda universitetsbolag eller motsvarande ak-

tiearrangemang som medför förlust av statens

bestämmanderätt eller den rätt som bygger på

kvalificerad majoritet eller, i något annat bolag

än ett statsbolag, att innehav av kvalificerad mi-

noritet går förlorad. 

För att anslaget skall få användas i det syfte

som avses i 3 punkten förutsätts att

a) ett universitetsbolag som bildas omedel-

bart utför de uppgifter som enligt 4 § i universi-

tetslagen ankommer på universiteten  och främ-

jar samhällelig samverkan och forskningsresul-

tatens och den konstnärliga verksamhetens

genomslagskraft i samhället, eller 

b) ett universitetsbolag som bildas ökar möj-

ligheterna att utnyttja universitetens verksamhet

och resultat i affärsverksamheten i hemlandet el-

ler internationellt, 

c) det verksamhetsområde som har fastställts

för ett universitetsbolag som bildas motsvarar

sådan affärsverksamhet som avses i punkt a el-

ler b i detta stycke. 

Inkomsterna av förvaltning och försäljning av

aktier beaktas i nettobudgeteringen som respek-

tive universitets inkomster upp till ett maximibe-

lopp om 5 000 000 euro. Universiteten berätti-

gas att  överlåta de statens immateriella rättighe-

ter och annan lös egendom som är i universite-

tens besittning som apport till ett värde av högst

1 500 000 euro till universitetsbolag som bildas.

Fullmakt:

Under 2007 får sådana hyresavtal ingås som

utökar universitetens lokaler eller ökar hyresut-

gifterna och som föranleder utgifter först efter

2007 så att ökningen av nettoutgifterna är högst

4 500 000 euro på årsnivå.

22.  (29.10.22) Universitetsväsendets gemen-

samma utgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 643 000 euro.

Anslaget får användas:

1) till betalning av utgifter för forsknings-, ut-

värderings-, utrednings- och utvecklingsverk-

samhet som gäller universiteten, därtill anslutet

internationellt samarbete samt sysselsättnings-

främjande verksamhet, för åtgärder enligt pro-

duktivitetsprogrammet och fortbildning av lärar-

utbildarna samt för betalning av utgifter och un-

derstöd som behövs för att trygga verksamhets-

förutsättningarna för undervisning och forsk-

ning samt för betalning av patientförsäkringsav-

gifter, 

2) till kostnader för utveckling av universite-

tens gemensamma ADB-verksamhet och data-

kommunikationer,

3) till utveckling av universitetens vuxenut-

bildning samt till kostnader som föranleds av ut-

veckling av olika former av långsiktig fortbild-

ning inom de områden som universiteten själva

föreslår och som utgör en del av deras samhälls-

uppgift,

4) till betalning av kostnader för utvecklandet

av universitetscentren,

5) till undersökningar av gravområdena i

Huhtiniemi i Villmanstrand och i dess närområ-

den,

6) till avlönande av personal motsvarande

högst 206 årsverken i uppgifter i viss tid.

23. Nationalbibliotekets omkostnader   (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

13 277 000 euro. 

Dispositionsplan euro

1. Forsknings-, utvecklings- och 

publikationsverksamhet 8 043 000

2. Universitetens gemensamma 

ADB-verksamhet och data-

kommunikationer 13 000 000

3. Utveckling av universitetens 

vuxenutbildning 2 500 000

4. Utvecklandet av universitets-

centren 3 000 000

5. Undersökningar av gravområ-

dena i Huhtiniemi i Villmans-

trand och i dess närområden 100 000

Yhteensä 26 643 000
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24.  (29.10.24) Övningsskolornas omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

72 477 000 euro.

Anslaget får även användas 

1) till elevunderstöd

2) betalning av utgifter som föranleds av att

personalen och undervisningspraktikanterna er-

bjuds skolbespisning mot avgift.

60.  (29.88) Vetenskap

För Finlands Akademis forskningsprojekt som

skall finansieras under momenten 29.60.50 och

29.60.53 får förbindelser till ett värde av

225 290 000 euro ingås år 2007.

Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag

till Vetenskapliga samfundens delegation.

21.  (29.88.21) Finlands Akademis omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

32 034 000 euro.

22.  (29.88.22) Arkivverkets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

14 381 000 euro. 

Anslaget får även användas 

1) till betalning av medlemsavgifter och fi-

nansiella bidrag till organisationer och program

inom arkivverkets internationella samarbete,

2) till betalning av projekt som godkänts av

EU.

Fullmakt:

Riksarkivet får 2007 ingå hyresavtal som gäl-

ler nybyggnaden av landskapsarkivet i Tavaste-

hus så att den ökning av utgifterna som avtalet

medför är högst 743 000 euro på årsnivå från och

med ingången av 2008.

23.  (29.88.23) Omkostnader för Forskningscen-

tralen för de inhemska språken  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

2 730 000 euro.

24.  (29.88.24) Depåbibliotekets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 520 000 euro.

25.  (29.88.25) Utarbetande och anskaffning av

vissa verk  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 150 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av utgifter för utarbetande

och anskaffning av serier av historiska verk, bio-

grafier och vissa andra verk samt till betalning

av understöd för utgifterna för utarbetandet,

2) till avlönande av personal för viss tid mot-

svarande högst fem årsverken.

50.  (29.88.50) Finlands Akademis forsknings-

anslag  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 130 011 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av utgifter som föranleds av

forskningsprogram, spetsforskningsenheter,

forskarutbildning, andra forskningsprojekt, spe-

cialfinansiering av forskning, statsunderstöd och

stipendier samt internationellt samarbete,

2) till betalning av utgifter som föranleds av

utvärderingar och vetenskaplig publikations-

verksamhet samt till betalning av utgifter för att

göra vetenskapen känd, 

3) till betalning av utgifter som föranleds av

finansiella bidrag till internationella organisatio-

ner,

4) till betalning av forsknings- och utbild-

ningsprojekt som godkänts av EU,

5) till utgifter för löner, pensionsavgifter och

andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning

av apparatur och programvaror och allmänna

kostnader i anslutning till sådana forskningspro-

jekt och program som Finlands Akademi finan-

sierar,

6) till kostnader för internationella vetenskap-

liga konferenser i Finland och nationella veten-

skapliga seminarier som ordnas som avgiftsbe-

lagd verksamhet, högst 800 000 euro.
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53.  (29.88.53) Tippnings- och penninglotteri-

vinstmedel för främjande av vetenskapen  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 77 342 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av utgifter som föranleds av

forskningsprogram, spetsforskningsenheter,

forskarutbildning, andra forskningsprojekt, spe-

cialfinansiering av forskning och internationellt

samarbete,

2) till betalning av utgifter som föranleds av

utvärderingar och vetenskaplig publikations-

verksamhet samt till betalning av utgifter för att

göra vetenskapen känd, 

3) till betalning av utgifter som föranleds av

finansiella bidrag till internationella organisatio-

ner,

4) till betalning av forsknings- och utbild-

ningsprojekt som godkänts av EU,

5) till utgifter för löner, pensionsavgifter och

andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning

av apparatur och programvaror och allmänna

kostnader i anslutning till sådana forskningspro-

jekt och program som Finlands Akademi finan-

sierar,

6) till betalning av utgifter i enlighet med la-

gen om statsbidrag för privata arkiv, 

7) till avlönande av personal motsvarande

50 årsverken vid Forskningscentralen för de in-

hemska språken för forsknings-, insamlings- och

ordboksprojekt samt till betalning av andra kon-

sumtionsutgifter och stipendier som föranleds av

nämnda projekt,

8) till betalning av statsunderstöd till sam-

manslutningar och forskningsinstitut som idkar

samhällsforskning som stöder beslutsfattandet,

9) till betalning av utgifter som föranleds av

deltagande i internationellt samarbete,

10) till betalning av statsunderstöd, statliga

pris och stipendier för främjande av vetenska-

pen och för främjande av växelverkan mellan ve-

tenskapen och samhället, utgifter för översätt-

ning och tryckning av vetenskaplig litteratur, ut-

gifter för främjande av informationsspridning

och för forskningens informationsförsörjning

samt utgifter för forskning, utredningar och pu-

blikationer som ansluter sig till stödjandet av ve-

tenskapen,

11) till betalning av statsunderstöd för för-

bättrande av tillgången till forskningsmaterial

och till betalning av utgifter för motsvarande

projekt vid statens ämbetsverk,

12) till renoverings-, flytt- och hyreskostna-

der på grund av Arbetararkivets nya lokaler,

högst 700 000 euro med stöd av lagen om stats-

bidrag för privata arkiv.

I fråga om de personer som avses i punkt 7 be-

aktas vid nettobudgetering de förmåner enligt

sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren

såsom inkomster.

66.  (29.88.66) Finansiella bidrag till internatio-

nella organisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 320 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av Fin-

lands finansiella bidrag till Europeiska organisa-

tionen för kärnforskning (CERN), Europas söd-

ra observatorium (ESO), Europeiska molekylär-

biologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska

molekylärbiologiska konferensen (EMBC) och

Europeiska universitetsinstitutet (EUI) samt till

liknande internationella vetenskapliga organisa-

tioner.

70. Studiestöd

22. Omkostnader för besvärsnämnden för stu-

diestöd  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 622 000 euro.

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 23 000 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till räntestöd för studielån enligt lagen om

studiestöd (28/1972),

2) till utgifter för statsborgen enligt lagen om

studiestöd (65/1994).

55. Studiepenning och bostadstillägg  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 693 732 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av studie-

penning och bostadstillägg till studiestöd enligt

lagen om studiestöd (65/1994).

57. Måltidsstödet till högskolestuderande  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 22 900 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av understöd till studentres-

tauranger för att sänka priset på måltider med

1,67 euro per måltid för högskolestuderande som

avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yr-

keshögskoleexamen eller högre yrkeshögskole-

examen samt studerande som deltar i yrkes- el-

ler specialiseringsutbildningsprogram som be-

rättigar till studiestöd eller i undantagsutbild-

ning,

2) till betalning av extra stöd till den som dri-

ver en studentrestaurang i lokaler som inte hör

till en högskola, högst 0,84 euro för varje sådan

måltid för vilken betalas måltidsstöd, dock högst

till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lo-

kaler och anläggningar.

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 268 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av understöd till Studenter-

nas hälsovårdsstiftelse för ersättande av hyres-

kostnader för lokaler som behövs för högskole-

studerandenas hälsovård,

2) till betalning av understöd för ersättande av

hyreskostnader för statliga jordområden som

överlåtits för studiebostadsbruk, om fastigheten

i främsta hand används till boende för studeran-

de som är berättigade till studiestödets bostads-

tillägg eller till bostadsbidrag, förutsatt att den

aktuella kommunen med ett motsvarande be-

lopp stöder boende för studerande.

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasie-

utbildning och yrkesutbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd

enligt lagen om stöd för skolresor för studeran-

de i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

(48/1997).

80.  (29.90) Konst och kultur

21.  (29.90.21) Omkostnaderna för centralkom-

missionen för konst och konstkommissionerna

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

3 366 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utgifter för avlönande av konstnärspro-

fessorer,

2) till betalning av stipendier och understöd

för främjande av konsten,

3) till forskning och information inom konst-

och kulturpolitiken,

4) till stöd till den avgiftsbelagda servicen,

högst 10 000 euro.

De stipendier och understöd som beviljas av

anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

22.  (29.90.22) Statens konstmuseums omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

16 947 000 euro.

Anslaget får även användas

Dispositionsplan euro

1. Studenternas hälsovårdsstif-

telse 2 995 000

2. Bostadsorganisationerna för 

studerande 1 273 000

Sammanlagt 4 268 000
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1) till betalning av utgifter som civiltjänstgö-

rare föranleder,

2) till stödjande av utställningsverksamhet

och annan avgiftsbelagd service, högst

3 573 000 euro.

23.  (29.90.23) Omkostnader för förvaltnings-

nämnden för Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

2 596 000 euro. 

Anslaget får också användas till grundlig för-

bättring av byggnader.

24.  (29.90.24) Museiverkets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

16 745 000 euro.

25.  (29.90.25) Omkostnader för biblioteket för

synskadade  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 018 000 euro.

Av anslaget får högst 4 000 euro användas till

prisstöd för avgiftsbelagd service.

26.  (29.90.26) Finlands filmarkivs omkostna-

der   (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

3 494 000 euro.

Av anslaget får högst 123 000 euro användas

till prisstöd för visningsverksamheten och an-

nan avgiftsbelagd service.

27.  (29.90.27)  Statens filmgranskningsbyrås

omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

555 000 euro.

Av anslaget får högst 215 000 euro användas

till prisstöd för granskningsverksamheten och

annan avgiftsbelagd service.

28.  (29.08.22) Omkostnader för Institutet för

Ryssland och Östeuropa  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

802 000 euro.

30.  (29.90.30) Statsandelar och -understöd för

de allmänna bibliotekens driftskostnader  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 74 451 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd för bibliotek enligt lagen om finansie-

ring av undervisnings- och kulturverksamhet

(635/1998),

2) till betalning av utjämningar på basis av

skatteinkomsterna och   övergångsutjämningar

till följd av statsandelsreformen till kommuner-

na, enligt lagen om statsandelar till kommuner-

na (1147/1996),

3) till understöd för utvecklande av bibliote-

kens innehållsproduktion, högst 336 000 euro.

31.  (29.90.31) Statsandel och statsunderstöd för

teatrars och orkestrars driftskostnader  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 13 812 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar och statsunderstöd för teatrar och orkest-

rar enligt lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet (635/1998).

Antalet årsverken som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för

teatrar och högst 1 033 för orkestrar.

32.  (29.90.32) Statsandelar och -understöd för

museer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 470 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd för museer enligt lagen om finansiering

av undervisnings- och kulturverksamhet

(635/1998),

Dispositionsplan euro

Nationalmuseets omkostnader 5 808 000

Museiverkets övriga omkostnader 10 937 000

Sammanlagt 16 745 000
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2) till betalning av understöd för överföring

av uppgifter om museernas samlingar till elek-

tronisk form, högst 252 000 euro.

Antalet årsverken som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen är högst 1 158.

33.  (29.90.33) Statsandelar och -understöd för

kulturverksamhet i kommunerna  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 5 541 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd för kulturverksamhet i kommunerna en-

ligt lagen om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet (635/1998),

2) till betalning av statsunderstöd enligt la-

gens 42 §, högst 106 000 euro.

Det pris per enhet som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen är 3,50 euro per in-

vånare.

34.  (29.90.34) Statsandelar för anläggnings-

kostnaderna för allmänna bibliotek   (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 6 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar för bibliotekens anläggningsprojekt en-

ligt lagen om finansiering av undervisnings- och

kulturverksamhet (635/1998).

Fullmakt:

År 2007 får beslut om beviljande av statsan-

del enligt nämnda lag för anläggningsprojekt in-

gås till ett belopp av högst 4 400 000 euro.

40.  (29.90.40) Ersättning till Suomenlinnan

Liikenne Oy  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ning till Suomenlinnan Liikenne Oy för drifts-

förluster för varutrafiken och för utgifter för

skötsel av lån.

50.  (29.08.50 och 29.90.50) Vissa understöd

(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 487 000 euro.

Anslaget får användas  

1) till understöd till kulturinstituten,

2) till understöd till vänskapsföreningarnas

kulturella samarbete,

3) till betalning av understöd med stöd av

byggnadsskyddslagen (60/1985) för restaure-

ring och sanering av kulturhistoriskt värdefulla

byggnader,

4) till understöd för restaurering och repara-

tion av kulturhistoriskt värdefulla fartyg,

5) till betalning av understöd för restaure-

rings-, forsknings- och upplysningsverksamhet

för världsarvsobjekt,

6) till betalning av understöd för reparations-

arbeten på föreningshus, utrednings- och gransk-

ningsarbeten som hänför sig till repara-

tionsverksamheten samt upplysning och rådgiv-

ning, 

7) till betalning av understöd för främjande av

fredsarbete,

8) till stödjande av kulturtidningar, 

9) till betalning av understöd för upptecknan-

de av och forskning i kulturtraditioner,

10) till journalistpris,

11) till betalning av understöd för främjande

av den samiskspråkiga kulturen och för sameor-

ganisationernas arbete,

12) till betalning av understöd för medborgar-

organisationernas verksamhet,

13) till betalning av andra understöd, stipen-

dier och pris inom det kulturella området och till

understöd till publikationer.

51.  (29.90.51) Stipendier åt konstnärer, förfat-

tare och översättare  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 088 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av konstnärsstipendier mot-

svarande 495 stipendieår enligt lagen om konst-

närsprofessurer och om statens konstnärsstipen-

dier (734/1969),

2) till betalning av tidigare beviljade långva-

riga konstnärsstipendier,

3) till stipendier och understöd enligt lagen

om vissa stipendier och understöd åt författare

och översättare (1080/1983).

År 2007 får projektstipendier beviljas till ett

belopp som motsvarar 50 konstnärsstipendier.
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Anslaget under momentet budgeteras enligt

kontantprincipen.

52.  (29.90.52) Tippnings- och penninglotteri-

vinstmedel för främjande av konsten  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 188 829 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till finansiering av konst- och kulturfräm-

jande åtgärder, betalning av löne- och andra ut-

gifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-,

utrednings- och informationsverksamhet, till

försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid

universitet och andra statliga inrättningar samt

anskaffning av konstverk till statens offentliga

byggnader,

2) till i lagen om organisering av konstens

främjande (328/1967) avsedda stipendier och

understöd som centralkommissionen för konst

samt statens konstkommissioner beviljar, till

konstnärs- och projektstipendier och andra un-

derstöd som de regionala konstkommissionerna

beviljar samt till stipendier enligt lagen om vis-

sa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett

belopp av högst 841 000 euro,

3) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd för museer enligt lagen om finansiering

av undervisnings- och kulturverksamhet

(635/1998) samt till annat stödjande av musei-

och kulturtraditionsområdet, 

4) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd för bibliotek enligt lagen om finansie-

ring av undervisnings- och kulturverksamhet,

till betalning av understöd enligt lagens 42 § till

bibliotek till ett belopp av högst 1 515 000 euro

och till andra understöd till bibliotek till ett be-

lopp av högst 2 100 000 euro,

5) till betalning av i lagen om finansiering av

undervisnings- och kulturverksamhet avsedda

statsandelar och statsunderstöd för teatrar och

orkestrar samt till betalning av statsunderstöd

enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen

(730/1992) till ett belopp av högst 3 434 000 eu-

ro,

6) till betalning av medfinansieringen av kul-

turprojekt enligt EU:s program och till utgifter

för statsförvaltningens internationella samarbe-

te inom kulturens område,

7) till omkostnader som det upphovsrättsråd

som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961)

har,

8) till avlönande av högst 49 personer för viss

tid i tidsbundna uppgifter som främjar konsten,

9) till betalning av statsunderstöd för ordnan-

de av Eurovisionen 2007.

De understöd och stipendier som avses i punkt

2 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 8 be-

aktas vid nettobudgetering de förmåner enligt

sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren

såsom inkomster.

53.  (29.90.53) Statsunderstöd för lokalkostna-

der  (fast anslag)

Under momentet beviljas 16 795 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd för vissa forsknings- och kulturinstitutio-

ners och samfunds lokalkostnader.

54.  (29.90.54) Statsunderstöd till lånekostna-

derna för Suomen Kansallisteatteris lån för

grundlig renovering  (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 627 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd för amortering och betalning av ränta på

Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig reno-

vering.

70.  (29.90.70) Anskaffning av inventarier  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 110 000 euro. 

Anslaget får också användas till betalning av

anskaffning av verksamhets- och utställningsut-
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rustning samt till betalning av planeringsutgif-

ter för dem.

72.  (29.90.72) Utökning av Statens konstmu-

seums samlingar  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 589 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för Statens konstmuseums konstanskaff-

ningar.

75.  (29.90.75) Ombyggnad och husbyggen  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Fullmakter:

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt

som nämns i punkt 1 får ingås så att de utgifter

som föranleds efter 2007 uppgår till sammanlagt

högst 600 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt

som nämns i punkt 2 får ingås så att de utgifter

som föranleds efter 2007 uppgår till sammanlagt

högst 1 000 000 euro.

Anslaget får också användas till avlönande av

personal motsvarande högst nio årsverken för

tidsbundna uppgifter.

95.  (29.90.95) Utgifter för skydd av kulturmiljö

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som verkställigheten av lagen om fornmin-

nen (295/1963) medför samt ersättningar som

betalas i enlighet med lagen.

90.  (29.98) Idrottsverksamhet

50.  (29.98.50) Tippnings- och penninglotteri-

vinstmedel för främjande av idrott och fysisk

fostran   (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 208 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av statsandelar och statsun-

derstöd enligt lagen om finansiering av under-

visnings- och kulturverksamhet (635/1998),

idrottslagen (1054/1998) samt lagen om fritt

bildningsarbete (632/1998) samt till andra un-

derstöd och stipendier som beviljas för att stöda

idrott och fysisk fostran, varav högst 715 000

euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt

bildningsarbete och högst 100 000 euro till kom-

munernas hederspris för främjande av jämställd-

het mellan könen och av kulturell mångfald

inom idrotten,

2) till stödjande av byggande av idrottsan-

läggningar och till forskning som gäller byggan-

de för idrott och fritiden,

3) till betalning av utgifter för försöks-, ut-

vecklings- och programverksamhet samt till be-

talning av understöd och stipendier till idrottare

och tränare,

4) till utgifter för gemenskapens och statsför-

valtningens internationella idrottssamarbete,

idrottsvetenskaplig verksamhet, arbete mot dop-

ning, utökande av tester och  effektivering av

fostran i fråga om anti-dopning samt  till finan-

siering av högskolors, forskningsanstalters och

forskares idrottsvetenskapliga forskningspro-

jekt och till finansiering av informationssystem-

projekt och andra projekt som utförs i samarbete

med dessa samt till betalning av understöd en-

ligt 42 § i lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet till Suomen Urhei-

Dispositionsplan euro

1. Statens konstmuseum 125 000

2. Museiverket 845 000

3. Finlands filmarkiv 70 000

4. Biblioteket för synskadade 70 000

Sammanlagt 1 110 000

Dispositionsplan euro

1. Museiverkets ombyggnader 

och små byggnadsprojekt 1 000 000

2. Grundlig renovering av Svea-

borg 1 500 000

Sammanlagt 2 500 000
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lumuseosäätiö till ett belopp av högst 350 000

euro, varav 115 000 euro till förnyande av muse-

ets basutställning,

5) utgifter för statens idrottsråd och dess sek-

tioner,

6) till betalning av heders- och resultatpris

inom motion och idrott samt till internationellt

idrottssamarbete,

7) till utgifter för länens idrottsverksamhet,

8) till avlönande av personal motsvarande

högst fyra årsverken.

Det pris per enhet som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen för kommunernas

idrottsverksamhet är 10,8 euro per invånare.

Det maximiantal studerandedygn som ligger

till grund för statsandelen för de riksomfattande

idrottsutbildningscentren är 269 900 och maxi-

miantalet studerandedagar i de regionala idrotts-

utbildningscentren är 51 000. Utan hinder av de

ovan nämnda beloppen får anslaget användas till

utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga

om statsandelarna. 

Enhetspriset för de regionala idrottsutbild-

ningscentren är 16,60 euro (inkl. moms) per stu-

derandedag.

De stipendier som beviljas av anslagen i

punkterna 1—3 budgeteras enligt kontantprinci-

pen.

I fråga om de personer som avses i punkt 8 be-

aktas vid nettobudgetering de förmåner enligt

sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren

såsom inkomster.

52.  (29.98.52) Statsandel för idrottsutbildnings-

centrer  (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 342 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar enligt lagen om fritt bildningsarbete.

91.  (29.99) Ungdomsarbete

50.  (29.99.50) Tippnings- och penninglotteri-

vinstmedel för främjande av ungdomsarbete

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 076 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar för kommu-

nernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen

om finansiering av undervisnings- och kultur-

verksamhet (635/1998) och ungdomslagen

(72/2006),

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomsla-

gen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorga-

nisationer, riksomfattande serviceorganisatio-

ner för ungdomsarbete och organisationer som

utför ungdomsarbete,

3) till understöd med stöd av ungdomslagen

(72/2006) för verksamheten vid och byggandet

av riksomfattande ungdomscentraler samt till

understöd för byggande, grundlig renovering

och utrustning av ungdomslokaler,

4) till understöd samt betalning av stipendier

för ungdomsforskning, till utarbetande av utred-

ningar som hänför sig till ungdomsarbete och

ungdomspolitiken och till utgifter för informa-

tions- och rådgivningstjänster för unga och för

nätmedier för unga samt för utveckling av nät-

medierna,

5) till stödjande av gemenskapens och stats-

förvaltningens internationella ungdomssamarbe-

te och av internationella verksamhetsprogram

för ungdomen,

6) till stödjande av eftermiddagsverksamhet

för skolelever, Award-verksamhetsprogrammet,

ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med

tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald,

7) till nationellt stöd för verkstadsverksamhet

för unga, till förebyggande arbete mot rus-

medels och narkotikabruk samt till annat stär-

kande av de ungas sociala identitet,

8) till utgifter för delegationen för ungdoms-

ärenden och dess sektioner, utvärderings- och

understödskommissionen för de riksomfattande

ungdomsorganisationerna och serviceorganisa-

tionerna för ungdomsarbete och länens ung-

domsverksamhet samt till den regionala utveck-

lingen av ungdomsarbetet,

9) till genomförande av regionförvaltningens

eller statens ämbetsverks tidsbundna projekt

inom ansvarsområdet,

10) till avlönande av personal motsvarande

högst två årsverken.
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Det pris per enhet som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen för kommunernas

ungdomsverksamhet är 13 euro per invånare un-

der 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 10

beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt

sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren

såsom inkomster.

51.  (29.99.51) Verkstadsverksamhet för unga

och förebyggande drogarbete  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 723 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att stödja och permanenta ungas verk-

stadsverksamhet,

2) till stödjande av förebyggande arbete mot

rusmedels- och narkotikabruk.
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 Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygds-

näringarna  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 159 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om

statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för

landsbygden (244/2002) användas som allmänt

understöd till betalning av statsbidrag som bevil-

jas för rådgivning och forskning, i främsta hand

till registrerade föreningar och övriga samman-

slutningar som bedriver riksomfattande rådgiv-

ning.

Av anslaget får också högst 852 000 euro an-

vändas till hyresutgifter och andra omkostnader

för lantbruksmuseet i Loimaa, som inrättades år

2004. Vid särskild ansökan får anslaget även be-

viljas i form av specialunderstöd. Anslaget bud-

geteras enligt principen om betalningsbeslut.

54. Främjande av hästhushållningen med medel

som inflyter som statlig andel vid totospel  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 8 632 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd som skall erläggas av den statsandel som

avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgif-

ter enligt lagen om användning av avkastningen

av totospel för främjande av hästuppfödning och

hästsport (1055/2001) samt till hästhushåll-

ningsdelegationens utgifter och till utgifter en-

ligt hästhushållningslagen (796/1993).

55. Statsbidrag för 4H-verksamhet  (fast anslag)

Under momentet beviljas 4 820 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om

statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för

landsbygden (244/2002) användas till stödjande

av 4H-verksamheten.

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbyg-

den  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 300 000 euro.

År 2007 får beslut om beviljande som hänför

sig till programperioden 2000—2006 fattas för

sammanlagt 5 316 000 euro och beslut om bevil-

jande som hänför sig till programperioden

2007—2013 för sammanlagt 51 500 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för

2000—2006 är oanvänd, får sådana beslut om

beviljande av den oanvända delen som hänför

sig till programperioden 2000—2006 fattas

2007.

Anslaget får användas för betalning av EU-

medfinansieringen ur utvecklingssektionen vid

Europeiska utvecklings- och garantifonden för

jordbruket (EUGFJ-U) till projekt som genom-

för mål 1-programmet och gemenskapsinitiativ-

programmet Leader+ samt för tekniskt stöd i

samband med genomförandet av programmen

under EU:s programperiod 2000—2006. Ansla-

get får också användas för betalning av EU-med-

finansieringen ur Europeiska jordbruksfonden

för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt

som verkställer programmet för utveckling av

landsbygden i fasta Finland och det tekniska stö-

det i anslutning därtill under EU:s programperi-

od 2007—2013.

Anslaget får tillsammans med anslaget under

medfinansieringsmoment 30.10.62 användas för

anställande med medel för tekniskt stöd av den

personal, motsvarande högst 101 årsverken, som

behövs för genomförande av mål 1-programmen

och programmet Leader+ vilka utvecklingssek-

tionen (EUGFJ-U) vid EUGFJ medfinansierar

och för genomförande av programmet för ut-

veckling av landsbygden i fasta Finland vilket

EJFLU medfinansierar. Anslaget budgeteras en-

ligt kontantprincipen.
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I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 1 300 000 euro av

momentets bevillningsfullmakt och 2 810 000

euro av anslaget under momentet till landskapet

Kajanaland.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-

nansierade utvecklingen av landsbygden  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 26 551 000 euro.

År 2007 får beslut om beviljande som hänför

sig till programperioden 2000—2006 fattas för

sammanlagt 2 477 000 euro och beslut om bevil-

jande som hänför sig till programperioden

2007—2013 för sammanlagt 54 608 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för

2000—2006 är oanvänd, får sådana beslut om

beviljande av den oanvända delen som hänför

sig till programperioden 2000—2006 fattas

2007.

Anslaget får användas för betalning av statlig

medfinansiering av projekt för genomförande av

mål 1- och mål 2-programmen samt gemen-

skapsinitiativprogrammen Leader+ och Interreg

III vilka finansieras ur Europeiska utvecklings-

och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ER-

UF) under EU:s programperiod 2000—2006.

Anslaget får även användas för betalning av

EU:s medfinansiering för projekt för genomför-

ande av programmet för utveckling av Fast-

landsfinland och som finansieras med medel ur

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens

utveckling (EJFLU) under EU:s programperiod

2007—2013 samt för betalning av tekniskt bi-

stånd som hänför sig till genomförandet av pro-

grammet.

Anslaget får också användas för tekniskt stöd

i enlighet med gemenskapens förutsättningar för

stöd tillsammans med EU-medfinansieringen

under moment 30.10.61 och 26.98.61 samt, då

det gäller det regionala programmet för utveck-

ling av landsbygden, mål 1-programmet för nor-

ra Finland och gemenskapsinitiativprogrammet

Leader+, som nationellt helfinansierad andel vil-

ken också inbegriper medel för utvärdering av

åtgärderna för utveckling av landsbygden. An-

slaget får användas som nationellt tekniskt stöd

för avlönande av personal motsvarande högst 50

årsverken för uppgifter i anslutning till program-

perioden 2000—2006. Anslaget får också an-

vändas till betalning av Finlands skyldigheter i

enlighet med artikel 31 (kontroll av överens-

stämmelse) och artikel 33 (Särskilda bestämmel-

ser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr

1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och arti-

kel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förord-

ning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduk-

tion, suspension och upphävande av stöd) i rå-

dets förordning (EEG) nr 2082/1993. Anslaget

budgeteras enligt kontantprincipen.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 1 450 000 euro av

momentets bevillningsfullmakt och 2 390 000

euro av anslaget under momentet till landskapet

Kajanaland.

63. Utvecklande av landsbygden  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 523 000 euro.

Anslaget får, i den utsträckning som anges i

lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

(329/1999), statsrådets förordning om utveck-

ling av landsbygden (609/2000), jord- och

skogsbruksministeriets förordning om styrning

av stödet för projekt för utveckling av landsbyg-

den (1289/2002) och jord- och skogsbruksminis-

teriets förordning om förfarandet vid stödande

av åtgärder för utveckling av landsbygden

(129/2002), användas för betalning av utgifter

för genomförande av riksomfattande forsk-

nings- och utvecklingsprojekt som gäller lands-

bygden, inklusive de konsumtionsutgifter som

ingår i projekten. Anslag kan, i den omfattning

som ovan nämnda lagstiftning förutsätter, också

beviljas för projekt som offentliga samfund ge-

nomför.

Beträffande överföringsutgifterna budgeteras

anslaget enligt principen om betalningsbeslut

och beträffande konsumtionsutgifterna enligt

prestationsprincipen.
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20. Jordbruk

21. Omkostnader för Forskningscentralen för

jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

31 925 000 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget beaktas

som inkomster de inkomster som inflyter med

stöd av förordningen om avgifter för prestatio-

ner som forskningscentralen för jordbruk och

livsmedelsekonomi tillhandahåller (1141/2004).

Av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksam-

heten får högst 80 000 euro användas för att sän-

ka priserna för den avgiftsbelagda verksamhe-

ten i fråga om produktionen av elitplantor. An-

slaget får också användas till sådana hus- samt

mark- och vattenbyggnadsarbeten som hänförs

till investeringsutgifter och som föranleds av

verksamheten vid Forskningscentralen för jord-

bruk och livsmedelsekonomi samt till statlig

medfinansiering i forsknings- och utvecklings-

projekt som genomförs med stöd ur EU:s struk-

turfonder och motsvarande fonder.

22. Kontroll av bekämpningsmedel  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 441 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som Forskningscentralen för jordbruk och

livsmedelsekonomi har och som föranleds av

verksamhet enligt 18 § i förordningen om be-

kämpningsmedel (515/1998). Anslaget får an-

vändas till betalning av löneutgifter för personal

i en omfattning som motsvarar högst 13 årsver-

ken.

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-

odlingen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 566 165 000 euro.

Anslaget får användas till stöd enligt lagen

om nationella stöd till jordbruket och trädgårds-

odlingen (1559/2001) och 18 b § i lagen om änd-

ring av lagen om verkställighet av systemet med

samlat gårdsstöd (618/2006). Anslaget får också

användas till betalning av den nationella till-

läggsdelen till kompensationsbidraget samt till

stöd som betalas på basis av förbindelser i enlig-

het med den nationella tilläggsdelen till miljö-

stödet som ingåtts före 2007. Anslaget får an-

vändas till utbetalningar av stöd som beviljats år

2007 och tidigare år. Dessutom får stödbeslut år

2007 fattas så att de nya förbindelser som år

2007 ingås beträffande de nationella tilläggsde-

larna till kompensationsbidraget får föranleda

utgifter om sammanlagt högst 500 000 000 euro

åren 2008—2011. De andra stödbeslut som fat-

tas år 2007 eller har fattats tidigare får åsamka

utgifter om högst 84 094 000 euro som betalas

med anslaget för år 2008 och för senare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

41. EU-inkomststöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 551 337 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av såda-

na direktstöd som Europeiska unionen finansie-

rar helt och hållet och därmed jämförbara övriga

utgifter som Europeiska unionen finansierar i sin

helhet.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

42. Ersättning för skördeskador  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt lagen om ersättning av skördeska-

dor (1214/2000). Av anslaget får också betalas

ersättningar som hänför sig till tidigare år. 

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

43. Miljöstöd för jordbruket  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 310 996 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av miljö-

stöd för jordbruket enligt det miljöprogram för

jordbruket som Europeiska kommissionen har

godkänt för åren 1995—1999 och det horisontel-

la program för utveckling av landsbygden som

kommissionen har godkänt för åren 2000—2006

samt till betalning av miljöstöd för jordbruket

och stöd för icke-produktiva investeringar en-
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ligt det program för utveckling av landsbygden i

fasta Finland som godkänts för åren 2007—

2013. Av anslaget får också högst 84 000 euro

användas till projektbestämd planering av vat-

tenhushållningsåtgärder som är gemensamma

för flera gårdar och som helt och hållet finansie-

ras nationellt, högst 260 000 euro till utgifter för

utarbetande av planer som gäller naturens mång-

fald och våtmarker samt högst 700 000 euro för

ordnande och skötsel av uppföljningen av belast-

ningen av jord- och skogsbruket och dess effek-

ter i anslutning till genomförandet av gemenska-

pens ramdirektiv för vattenpolitiken. Anslaget

får också användas för konsumtionsutgifter. Helt

och hållet nationellt anslag får användas till av-

löning av personal som motsvarar högst 22 års-

verken.

Beträffande överföringsutgifterna budgeteras

anslaget enligt principen om betalningsbeslut

och beträffande konsumtionsutgifterna enligt

prestationsprincipen.

År 2007 får förbindelser och avtal i enlighet

med det system med miljöstöd för jordbruket

som Europeiska kommissionen har godkänt för

åren 2007—2013 och systemet med stöd för

icke-produktiva investeringar ingås så att de

åren 2008—2016 föranleder utgifter om sam-

manlagt högst 1 257 600 000 euro.

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas 414 673 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kom-

pensationsbidrag enligt det horisontella pro-

gram för utveckling av landsbygden som Euro-

peiska kommissionen godkänt för åren 2000—

2006 och enligt det program för utveckling av

landsbygden i fasta Finland som godkänts för

åren 2007—2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

De förbindelser som ingås år 2007 i enlighet

med det system med kompensationsbidrag som

Europeiska kommissionen har godkänt för åren

2007—2013 får föranleda utgifter om samman-

lagt högst 1 700 000 000 euro under åren

2008—2011.

45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar

samt stöd för beskogning av åker  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 130 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt lagen om avträdelsepension

(16/1974) och lagen om avträdelseersättning för

lantbruksföretagare (1330/1992) och till betal-

ning av avträdelsestöd och förvaltningskostna-

der enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruks-

företagare (1293/1994) och lagen om stöd för

upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

samt till betalning av utgifter som föranleds av

åtgärder enligt det program för skogliga åtgär-

der inom jordbruket som genomförts åren

1995—1999.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

46. Utveckling av marknadsföring och produk-

tion   (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 942 000 euro.

Anslaget får, enligt de grunder som närmare

bestäms genom förordning av statsrådet, använ-

das till bidrag till föreningar, för utveckling av

marknadsföringen och produktionen av jord-

bruks- och trädgårdsprodukter samt för främjan-

de av produktionen och marknadsföringen av

honung. Anslaget får dessutom användas till ut-

gifter som föranleds av det program för utveck-

ling av honungsproduktion och marknadsföring

som gjorts upp i enlighet med rådets förordning

(EG) nr 1221/1997. Anslaget får också använ-

das till konsumtionsutgifter.

Av anslaget avsätts 300 000 euro till Luomu-

keittiökeskus för planering och genomförande

av  åtgärder som gäller lokalt producerad och

ekologiskt odlad mat.

Beträffande överföringsutgifterna budgeteras

anslaget enligt principen om betalningsbeslut

och beträffande konsumtionsutgifterna enligt

prestationsprincipen.

47. Utveckling av kvalitetssystem  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 213 000 euro.
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Anslaget får användas för betalning av under-

stöd, köpta tjänster och konsumtionsutgifter i

anslutning till genomförandet av kvalitetsstrate-

gin för livsmedelshushållningen. Anslaget får

användas till betalning av utgifter för avlönande

av personal i en omfattning som motsvarar högst

10 årsverken. Av anslaget får också beviljas pro-

jektunderstöd till föreningar, organisationer,

forskningsanstalter, statliga myndigheter och

privata företag. Anslaget kan också användas för

projekt som offentliga samfund genomför.

Beträffande överföringsutgifterna budgeteras

anslaget enligt principen om betalningsbeslut

och beträffande konsumtionsutgifterna enligt

prestationsprincipen.

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen

och sockerproduktionen  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 31 852 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av EU:s

medfinansiering i sådana utgifter för organisa-

tioner för frukt- och grönsaksproducenter som

föranleds av åtgärder i enlighet med de god-

kända åtgärdsprogrammen eller återtagande av

produkter från marknaden. Anslaget får dess-

utom användas till utgifter för åtgärderna för

strukturreformen i anslutning till EU:s sockerre-

form i enlighet med rådets förordning (EG) nr

320/2006.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut.

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-

bygden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 480 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-

gottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån

enligt lagen om finansiering av landsbygds-

näringar (329/1999), lagen om finansiering av

renhushållning och naturnäringar (45/2000), la-

gen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och

skogsbruket (1303/1994), landsbygdsnäringsla-

gen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenhe-

ter (188/1977), för lån enligt lagen om konsoli-

dering av gårdsbrukskrediter (511/1985) samt

för räntestödslån enligt lagen om främjande av

näringsverksamhet i liten skala på landsbygden

(1031/1986).

År 2007 får räntestöd godkännas i fråga om

ett lånekapital om högst 170 000 000 euro. Om

en del av bevillningsfullmakten för 2006 är oan-

vänd, får beslut om beviljande av den oanvända

delen fattas 2007.

60. Överföring till interventionsfonden  (fast an-

slag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en

överföring till Interventionsfonden för jordbru-

ket. Anslaget får användas till betalning av rän-

tor på lån som Interventionsfonden för jordbru-

ket har upptagit samt andra utgifter som avses i

lagen om Interventionsfonden för jordbruket

(1206/1994), statsrådets förordning (843/2004)

och jord- och skogsbruksministeriets beslut

(1901/572/2002) och som inte finansieras ur

Europeiska garantifonden för jordbruket.

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-

fond  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en

överföring enligt 2 § i lagen om gårdsbrukets ut-

vecklingsfond (657/1966).

30.  (30.30, 71, 72 och 73) Livsmedelssäkerhet 

och livsmedelskvalitet

21.  (30.30.21, 30.28, 71.21, 72.21, 73.21) Livs-

medelssäkerhetsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

39 552 000 euro.

Inkomster av den avgiftsbelagda verksamhe-

ten inflyter med stöd av jord- och skogsbruksmi-

nisteriets förordning om Livsmedelssäkerhets-

verkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006).

Anslaget får användas också för utbetalning

av statsunderstöd uppgående till högst 1 000 000

euro för destruktion av animalieproduktionsdjur

som dött på gårdarna och som inte omfattas av

kontrollprogrammet för TSE.
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25. Veterinärvård  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för bekämpning och förebyggande av djur-

sjukdomar, djurskydd och annan veterinärvård,

ersättningar, vissa statsbidrag, utbildning, speci-

alisering för veterinärer och förrättningsarvo-

den samt beviljande av forskningsstipendier och

avlönande av tillfällig arbetskraft. 

Av anslaget får högst 100 000 euro användas

för statsbidrag till riksomfattande djurskyddsor-

ganisationer.

Forskningsstipendier får beviljas för forsk-

ning som utreder alternativ till djurförsök och

för forskning i anknytning till hälsovård för hus-

djur och produktion av animaliska livsmedel.

Anslaget kan också användas till projekt för vil-

ka finansiering fås från Europeiska garantifon-

den för jordbruket.

41.  (30.30.41 och 47) Vissa ersättningar  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 2 568 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt 30 § i lagen om skydd för växters

sundhet (702/2003) samt högst 66 000 euro till

betalning av ersättningar som avses i lagen om

bekämpning av flyghavre (185/2002). Anslaget

får också användas till utarbetandet av planer för

bekämpning av flyghavre samt enligt lagen om

främjande av växtförädlingsverksamheten

(896/1977) till betalning av understöd till växt-

förädlare för förädling och främjande av den in-

hemska växtförädlingen. Av anslaget får också

betalas sådana utgifter och ersättningar som hän-

för sig till tidigare år.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-

kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

16 397 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av

sådana utgifter som föranleds av ombyggnaden

av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer

och som hänförs till investeringsutgifter.

25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbe-

ståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut

som meddelats med stöd av vattenlagen

(264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000) för-

utsätter. Anslaget budgeteras enligt principen

om betalningsbeslut.

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 5 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som avses i 6 § i lagen om jaktvårdsavgift

och jaktlicensavgift (616/1993). Anslaget får

också användas till betalning av konsumtionsut-

gifter och till utgifter för avlönande av personal i

en omfattning som motsvarar högst fem årsver-

ken. Anslaget budgeteras enligt principen om

betalningsbeslut.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av ersättningar för skador som

vållats av de stora landrovdjur som nämns i 87 §

i jaktlagen samt till utgifter för förebyggande av

skador som dessa djur och havslevande sälar or-

sakar samt för observation och skydd av djur-

bestånden i fråga. Anslaget under momentet får

också användas till betalning av konsumtionsut-

gifter och till utgifter för avlönande av personal i

en omfattning som motsvarar högst fyra årsver-

ken. Anslaget budgeteras enligt principen om

betalningsbeslut.

43. Främjande av renskötseln  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 814 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

bidrag som beviljas för att främja renskötseln
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och till betalning av konsumtionsutgifter som

föranleds av de uppgifter som staten ansvarar för

när det gäller rengärden vid riksgränserna. Dess-

utom får anslaget användas för stödjande av råd-

givningsarbete som syftar till att främja lönsam-

heten inom renskötseln. Anslaget budgeteras en-

ligt principen om betalningsbeslut.

50. Främjande av jakten och jaktvården  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 194 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift

och jaktlicensavgift (616/1993). Anslaget bud-

geteras enligt principen om betalningsbeslut.

51. Främjande av fiskerihushållningen  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 849 000 euro.

Anslaget får enligt 91 § och 91 a § i lagen om

fiske (286/1982) användas till ersättningar som

betalas till vattenägarna för användning av fiske-

vatten samt till betalning av utgifter som föran-

leds av fiskeområdenas och fiskeriorganisatio-

nernas verksamhet samt åtgärder som främjar

fiskerihushållningen och utgifter som åsamkas

staten för uppbörden av avgifterna och upprätt-

hållandet av registret över fiskevårdsavgifter.

Anslaget får också användas till betalning av

konsumtionsutgifter och till utgifter för avlönan-

de av personal i en omfattning som motsvarar

högst fem årsverken. Beträffande överföringsut-

gifterna budgeteras anslaget enligt principen om

betalningsbeslut och beträffande konsumtions-

utgifterna enligt prestationsprincipen.

Av anslaget avsätts 50 000 euro som bidrag

till  Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf.

52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och

spöfiskeavgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den

andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana

älv som skall återbäras till vattenägarna samt,

enligt 89 a § i lagen om fiske (286/1982), som

återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägare

och till betalning av statens konsumtions- och

andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeav-

gifter som inflyter år 2007. Beträffande överfö-

ringsutgifterna budgeteras anslaget enligt princi-

pen om betalningsbeslut och beträffande kon-

sumtionsutgifterna enligt prestationsprincipen.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-

turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 397 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de ut-

gifter som föranleds av nationellt finansierade

åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskeri-

näringen samt till betalning av EU:s medfinan-

siering och statens medfinansiering i åtgärder

som finansieras av medel ur Europeiska fiskeri-

fonden (EFF). Av anslaget har 6 591 000 euro

reserverats för den statliga medfinansieringen i

projekt som delfinansieras av EU. Anslaget un-

der momentet får också användas till betalning

av konsumtionsutgifter och till utgifter för avlö-

nande av personal i en omfattning som motsva-

rar högst 40 årsverken.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland (343/2003) hänför sig 165 000

euro av anslaget under momentet till landskapet

Kajanaland. Av detta belopp utgör 70 000 euro

EU:s medfinansiering och 95 000 euro statlig

medfinansiering.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istånd-

sättningsprojekt  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 057 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för planering och genomförande av projekt

för iståndsättning och restaurering av dammar

med naturligt foder, fiskeriekonomiska istånd-

sättningsprojekt som syftar till att trygga och

förbättra bestånden av vandringsfisk samt andra

byggnadsprojekt som främjar fiskerihushåll-

ningen. Anslaget får också användas för fullgö-

rande av skyldigheter som ingår i tillståndsbe-

slut för olika projekt.

Anslaget under momentet får också användas

till betalning av konsumtionsutgifter och till
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utgifter för avlönande av personal i en omfatt-

ning som motsvarar högst 15 årsverken.

50. Vattenhushållning

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-

gångarna  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 480 000 euro.

Anslaget får användas till särskilda utgifter i

anslutning till nyttjande och vård av vattentill-

gångarna.

30. Räntestöd för byggande av vatten- och av-

loppsanläggningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-

gottgörelser för lån enligt lagen om vissa ränte-

stödslån av kreditanstalters medel (1015/1977).

Lånen i fråga har beviljats för byggande av vat-

ten- och avloppsanläggningar.

31. Understöd för samhällenas vatten- och av-

loppsåtgärder  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 927 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd för åtgärder som främjar samhällenas vat-

tenförsörjning och avloppsreglering enligt lagen

om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

(686/2004).

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att be-

tala  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar samt beslutsavgifter som staten åläggs att

betala på grund av beslut som miljötillstånds-

verk eller domstolar gett i vattenärenden eller ut-

ifrån lag eller mellanstatliga fördrag eller som

staten enligt överenskommelse skall betala. An-

slaget budgeteras enligt principen om betal-

ningsbeslut.

48. Ersättande av skador som förorsakats av

exceptionella översvämningar   (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till ersättande av ska-

dor och kostnader enligt 2 § i lagen om ersättan-

de av skador som förorsakats av exceptionella

översvämningar (284/1983) samt till betalning

av skogscentralernas utgifter för sakkunnig-

hjälp. Anslaget får också användas till betalning

av utgifter som hänför sig till tidigare år. Ansla-

get budgeteras enligt principen om betalningsbe-

slut.

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbe-

ten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 758 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för att genomföra vattentillgångsprojekt en-

ligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygds-

näringar (329/1999), vattendragsåtgärder enligt

statsrådets förordning om stödjande av vatten-

dragsåtgärder (651/2001) och sådana vatten- och

avloppsprojekt enligt lagen om stödjande av vat-

ten- och avloppsåtgärder (686/2004) som utförs

som statens arbete, för grundliga renoveringar

av vattenbyggnadskonstruktioner, för garanterat

arbete och rensning av sjunkvirke samt för pla-

nering av vattendragsarbeten.

60. Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader   (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

39 950 000 euro.

Anslaget får också användas för betalning av

utgifter för byggande av hus, förvärv av mark-

områden och byggnader samt grundlig förbätt-

ring av skog.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkoms-

ter inkomsterna av den avgiftsbelagda verksam-

heten, inkomsterna av forskningsprojekt som

delfinansieras av EU, inkomsterna av avtals-

forskning som genomförs inom gemensamma

projekt samt övriga diverse inkomster och in-

komster utanför budgeten.



3475Nr 1193

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd  (fast

anslag)

Under momentet beviljas 903 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd som beviljas för anläggning av skogs-

fröplantager och skötsel av unga skogsträd.

42. Statsbidrag till organisationer för främjan-

de och övervakning av skogsbruk  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 43 689 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som med

stöd av lagen om skogscentraler och skogsbru-

kets utvecklingscentral (1474/1995) föranleds

skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklings-

central Tapio. Anslaget får också användas till

sänkning av avgifter för prestationer som ingår i

skogscentralernas och Skogsbrukets utveck-

lingscentral Tapios statsunderstödda verksam-

het och som prissätts enligt företagsekonomiska

principer samt till annan offentlig medfinansie-

ring av utgifter som EU:s strukturfondsprojekt

eller andra projekt under programperioden

2007—2013 förorsakar skogscentralerna och

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till den

del som EU:s fondandelar eller motsvarande

statliga medfinansiering inte kan användas för

dessa utgifter.

43. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar och andra utgifter med stöd av lagen om

bekämpning av insekt- och svampskador i skog

(263/1991) samt utgifter föranledda av kartlägg-

ning av oväntade skogsskador som till sin om-

fattning och ekonomiska betydelse är avsevär-

da. Dessutom får anslaget användas till betal-

ning av utgifter som betalas i förskott av statens

medel och föranleds av sådana prestationer en-

ligt viteslagen (1113/1990) och med dem jäm-

förbara prestationer som avses i skogslagen.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens

uthållighet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 57 680 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stat-

ligt stöd enligt lagen om finansiering av hållbart

skogsbruk (1094/1996) och till konsumtionsut-

gifter för försöks- och utredningsverksamhet. År

2007 får beslut om stöd fattas enligt ovan nämn-

da lag för högst 62 500 000 euro.

45. Främjande av vården av skogsnatur  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 965 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av miljö-

stöd enligt 19 § i lagen om finansiering av håll-

bart skogsbruk, till betalning av utgifter för för-

söksprojekt enligt 19 a § och för projekt för vård

av skogsnaturen enligt 20 § i samma lag, till be-

talning av utgifter som föranleds av riksomfat-

tande projekt och åtgärder som jord- och skogs-

bruksministeriet särskilt fastställt och som stö-

der vården av skogsmiljön och bevarandet av

skogarnas biologiska mångfald samt till betal-

ning av utgifter som föranleds av kommunika-

tionen gällande handlingsprogrammet för mång-

fald i skogarna i södra Finland. Anslaget får ock-

så användas till betalning av utgifter för avlö-

nande av visstidsanställd personal motsvarande

högst ett årsverke för tidsbundna uppgifter. An-

slaget budgeteras enligt en princip som motsva-

rar prestationsprincipen.

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 726 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till de föreningar och stiftelser som nämns i

dispositionsplanen.

Dispositionsplan euro

Föreningen för Skogskultur rf 50 000

Arbetseffektivitetsföreningen rf 521 000

Skogsmuseistiftelsen 670 000

Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000

Finska Forstföreningen rf 434 000

Sammanlagt 1 726 000
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83. Lån för tryggande av virkesproduktionens

uthållighet   (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån en-

ligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

63. Forststyrelsen

1. Centrala mål för servicen och den övriga

verksamheten inom affärsverksamheten

Forststyrelsen sköter och använder ekonomi-

skogarna i dess besittning på ett ekonomiskt,

ekologiskt och socialt hållbart sätt och med be-

aktande av de samhälleliga förpliktelser som

gäller Forststyrelsen.

Forststyrelsen kan år 2007 understöda Fin-

lands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner eu-

ro.

2. Maximibeloppet av affärsverksamhetens

investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2007

åsamka utgifter om högst 30 miljoner euro.

Dessutom får Forststyrelsen år 2007 ingå förbin-

delser om investeringar som under följande år

får åsamka utgifter om högst 34 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärs-

verksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet

uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen

om statliga affärsverk (1185/2002) till ett be-

lopp av högst 50 miljoner euro.

4. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av ett

sådant dotterbolag i aktiebolagsform som hör till

samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen

ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst

12,3 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärs-

verksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter

som behövs för Forststyrelsens verksamhet till

utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner

euro.

6. Service- och verksamhetsmålen i fråga om

de offentliga förvaltningsuppgifterna samt fi-

nansieringen av de offentliga förvaltningsupp-

gifterna

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de

offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i la-

gen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansie-

ringen av dem presenteras inom jord- och skogs-

bruksministeriets ansvarsområde under moment

30.63.50 och inom miljöministeriets ansvars-

område under kapitel 35.20.

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvalt-

ningsuppgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 790 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för Forststyrelsens offentliga förvalt-

ningsuppgifter inom jord- och skogsbruksminis-

teriets förvaltningsområde enligt 6 § i lagen om

Forststyrelsen.

Målen för Forststyrelsens offentliga förvalt-

ningsuppgifter är inom jord- och skogsbruksmi-

nisteriets ansvarsområde:

— kundtillfredsställelsen i fråga om de of-

fentliga förvaltningsuppgifterna hålls på en hög

nivå,

— serviceutrustningen, guidningen och slit-

styrkan vid de strövområden som är viktiga med

tanke på naturturism och rekreation förbättras,

— medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöj-

ligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart

sätt, samt

— ett system för planering och uppföljning

av fisket utvecklas och ett projekt för att utvidga

datainnehållet i det geografiska informations-

systemet i anslutning till uppgifter om vattnens

egenskaper genomförs.

70. Lantmäteri och samanvändning av geo-

grafisk information

21. Lantmäteriverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

47 775 000 euro.
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Anslaget får användas också till betalning av

medlemsavgifter.

22. Geodetiska institutets omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

3 338 000 euro.

40. Utgifter för understödjande av fastighetsför-

rättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter enligt lagen om nyskiften (24/1981) och la-

gen om reglering av legoområden i stad och kö-

ping (218/1962) samt av utgifter för finansie-

ringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen

om inlösen av fast egendom och särskilda rättig-

heter (603/1977) och utgifter för inlösningar en-

ligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vatten-

ägor (31/1980) samt till betalning av utgifter en-

ligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på

grund av vattendragsprojekt (451/1988) och

förrättningsutgifter som avses i 207 § 2 mom. i

fastighetsbildningslagen (554/1995) i fråga om

nyskiften och regleringar av vattenägor. Ansla-

get får användas också till konsumtionsutgifter

och till betalning av utgifter för avlönande av

personal i en omfattning som motsvarar högst 12

årsverken.

90. Förvaltning

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

26 594 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av

utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske

som Finland ingått föranleder samt till betalning

av ersättningar enligt 14 § i lagen om fiske

(286/1982) och till betalning av växtsortsnämn-

dens utgifter.

Av anslaget får också betalas sådana ersätt-

ningar till landskapet Åland som avses i lagen

om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i

fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

22. Utvecklande av datasystem  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 172 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för utveckling av jord- och skogsbruksminis-

teriets datasystem samt för gemensamma pro-

jekt för utvecklandet av informationsförvalt-

ningen inom ministeriets förvaltningsområde.

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-

teriets informationstjänstcentral  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

13 380 000 euro.

25. Landsbygdsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

11 593 000 euro.

En tjänst som överdirektör inrättas den 1 maj

2007. Tjänstens lönenivå fastställs enligt löne-

praxisen för statens högsta tjänstemannaledning.

26. Internationellt samarbete  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 729 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kon-

sumtionsutgifter som föranleds av samarbete

inom ramen för internationella organisationer,

ingångna internationella och mellanstatliga av-

tal och övrigt internationellt samarbete inom

området. Dessutom får anslaget användas till

närområdessamarbetsprojekt inom jord- och

skogsbruksministeriets ansvarsområde och till

kostnader som föranleds av beredningen och ad-

ministrationen av dessa samt till inhämtande av

genomförbarhetsundersökningar m.fl. utred-

ningar som syftar till främjande av det interna-

tionella ekonomisk-tekniska samarbetet. Ansla-

get får också användas till statsbidrag i anslut-

ning till internationell verksamhet. Anslaget får

användas till löneutgifter för visstidsanställd

personal i en omfattning som motsvarar högst

två årsverken. Anslaget budgeteras enligt presta-

tionsprincipen när det gäller konsumtionsutgif-

ter och enligt principen om beslut om beviljande

i fråga om överföringsutgifter.



3478 Nr 1193

27. Samarbetsforskning  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 3 328 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för forskning som sker i form av samarbete

närmast mellan olika ämbetsverk, inrättningar

eller andra organisationer och som stöder den

strategiska styrningen och utvecklingen inom

jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområ-

de samt till betalning av utgifter för utvärdering

av organisationerna. Anslaget får dessutom an-

vändas till betalning av utgifter för sakkunnigbe-

dömningar av forskningsprojekt samt sådana ut-

gifter för anskaffning av anordningar till statliga

ämbetsverk eller inrättningar som hänförs till in-

vesteringsutgifter. Anslaget får användas till be-

talning av utgifter för avlönande av visstids-

anställd personal för tidsbundna uppgifter. Av

anslaget får även betalas statsbidrag. Anslaget

budgeteras enligt prestationsprincipen när det

gäller konsumtionsutgifter och enligt principen

om betalningsbeslut i fråga om överföringsutgif-

ter.

29.  (30.90.19) Mervärdesskatteutgifter inom

jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings-

område   (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella

bidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 714 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till

internationella organisationer med anknytning

till jord- och skogsbruksministeriets ansvars-

område samt till andra sådana betalningar till ut-

landet som föranleds av internationella åtagan-

den. Dessutom får anslaget användas för med-

lemsavgifter och finansiella bidrag till interna-

tionella organisationer som är verksamma i Fin-

land.

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 

och veterinärmedicinska skadenämnden

21. Nämndernas omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 732 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lands-

bygdsnäringarnas besvärsnämnds och veterinär-

medicinska skadenämndens utgifter.
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Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21.  (31.01.21 och 22) Kommunikationsministe-

riets omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

18 688 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas finansie-

ringen ur statens televisions- och radiofond.

Anslaget får också användas för finansiering

av forsknings- och utvecklingsprojekt som EU

godkänner och som inte finansieras genom

strukturfonderna och till anbud i anknytning till

dem.

20. Fordonsförvaltningscentralen

21. Fordonsförvaltningscentralens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

11 856 000 euro.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

583 327 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av om-

kostnader som föranleds av basväghållningen i

fråga om landsvägar och iståndsättningen av en-

skilda vägar som görs till landsvägar, anskaff-

ningen av områden för tagande av marksubstan-

ser, Vägförvaltningens fastighetsförvaltning

samt andra uppgifter som ankommer på väghål-

laren. Anslaget under momentet får också an-

vändas till finansiering av projekt inom det s.k.

närområdessamarbetet. Anslaget får vidare an-

vändas till sänkning av sådana hyror för perso-

nalbostäder som bestäms på företagsekonomis-

ka grunder. 

76. Anskaffningar av jordområden samt ersätt-

ningar enligt landsvägslagen   (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 820 000 euro. 

Anslaget får förutom till betalning av jord-

områden och ersättningar enligt landsvägslagen

(503/2005) även användas till betalning av övri-

ga nödvändiga utgifter i anslutning till dessa.

Anslaget får även användas till betalning av fast-

ighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastig-

hetsförrättningsavgift (558/1995). Anslaget får

användas för anskaffning och ersättande av om-

råden som behövs för vägar innan en vägplan har

godkänts.

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal

som har beviljats under tidigare år. Vägförvalt-

ningen bemyndigas att ingå avtal enligt de full-

makter som beviljats tidigare år till den del dessa

fullmakter inte har använts. 

Anslaget får också användas för utgifter som

föranleds av projekten rv 6 Villmanstrand—

Imatra och lv 101 (Ring I) på sträckan Åbole-

den—Vallberget, rv 4 Lusi—Vaajakoski, sv 51

Kyrkslätt—Stensvik, rv 14 Nyslott centrum och

rv 4 vid Kemi inklusive broar. Vägförvalt-

ningen bemyndigas att ingå avtal till ett belopp

av högst 131,0 miljoner euro för genomförande

av projektet Villmanstrand—Imatra, till ett be-

lopp av högst 86,3 miljoner euro för genomför-

ande av projektet lv 101 (Ring I) Åboleden—

Vallberget, till ett belopp av högst 75,0 miljoner

euro för genomförande av projektet rv 4 Lusi—

Vaajakoski, till ett belopp av högst 48,0 miljo-

ner euro för genomförande av projektet sv 51
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Kyrkslätt—Stensvik, till ett belopp av högst

59,0 miljoner euro för genomförande av projek-

tet rv 14 Nyslott centrum och till ett belopp av

högst 58,0 miljoner euro för genomförande av

projektet rv 4 vid Kemi inklusive broar.

79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och

livscykelsfinansieringsprojekt  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 200 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal

som har beviljats under tidigare år. Vägförvalt-

ningen bemyndigas att ingå avtal enligt de full-

makter som beviljats tidigare år till den del dessa

fullmakter inte har använts. Med anslaget får be-

talas löneutgifter motsvarande högst ett års-

verke.

25. Statsbidrag för väghållningen

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av

enskilda vägar  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 200 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen (358/1962)

och förordningen (1267/2000) om enskilda vä-

gar användas till betalning av statsbidrag för un-

derhåll och förbättring av enskilda vägar. Ansla-

get får också användas till utbildning av vägdis-

ponenter för enskilda vägar och handledning av

väglag.

26. Vägverket

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Målet för Vägverket är att sörja för att ver-

kets utbud av tjänster och utvecklingen av dem

är ändamålsenliga och motsvarar förutsätt-

ningarna för affärsverksamheten.

Vägverket skall garantera ett heltäckande ser-

viceutbud i hela landet då det gäller skötseln av

allmänna vägar och färjetrafiken.

Vägverket utvecklar produkter och tjänster

som förbättrar livsmiljöns tillstånd och är miljö-

vänliga.

2. Maximibeloppet av investeringarna samt

de viktigaste objekten

Vägverkets investeringar får 2007 föranleda

utgifter om högst 50 miljoner euro. Dessutom får

Vägverket år 2007 ingå förbindelser i fråga om

investeringar som under följande år får åsamka

utgifter om högst 30 miljoner euro.

3. Upplåning

Vägverket berättigas att uppta lån som avses i

5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk till ett

belopp av högst 50 miljoner euro.

4. Garantier för dotterbolagens förbindelser

Vägverket får för lån som upptagits och för-

bindelser som ingåtts av ett sådant dotterbolag i

aktiebolagsform som hör till samma affärs-

verkskoncern som Vägverket ställa propriebor-

gen som säkerhet till ett värde av högst 20 mil-

joner euro.

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

94 060 000 euro.

Anslaget får även användas till utgifter för

forskning och utredningar i anslutning till EU:s

TEN-projekt samt till betalning av utgifter för

om- och nybyggnad av byggnader, konstruktio-

ner och fastigheter när anskaffningsutgiften el-

ler kostnadsförslaget för projektet understiger

1 000 000 euro.

76. Anskaffning av mark- och vattenområden

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningsutgif-

terna för mark- och vattenområden som är nöd-

vändiga för byggandet av farleder och andra

jord- och vattenbyggnadsobjekt samt till ersätt-

ningar enligt vattenlagen (246/1961). 

77. Utvecklande av farledsnätet  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag. 
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Sjöfartsverket bemyndigas att ingå avtal en-

ligt de fullmakter att ingå avtal om 6,5 miljoner

euro för farleden till Nådendal och 3,3 miljoner

euro för farleden till Lovisa som beviljats tidiga-

re år, till den del dessa fullmakter att ingå avtal

inte har använts.

78. Vissa vattenvägsprojekt   (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal

som har beviljats under tidigare år. Sjöfartsver-

ket berättigas att ingå avtal enligt de fullmakter

som beviljats tidigare år, till den del dessa full-

makter inte har använts under bevillningsåret. 

Anslaget får också användas för betalning av

utgifter som föranleds av förbättringen av havs-

farleden till Fredrikshamn. Sjöfartsverket berät-

tigas att ingå avtal till ett totalkostnadsbelopp av

högst 9,8 miljoner euro inklusive mervärdes-

skatt. För genomförande av projektet får ett av-

tal ingås med staden Fredrikshamn enligt vilket

staden svarar för utgifterna, inklusive mervär-

desskatt, för fördjupandet av det farledsavsnitt

som hör till staten och som staten återbetalar

utan ränta till staden efter det att projektet slut-

förts.

32. Främjande av sjöfarten och annan sjötra-

fik

41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna

för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mel-

lan tredje länder vilka är upptagna i förteck-

ningen över handelsfartyg i utrikesfart

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 985 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd

enligt lagen om en förteckning över handelsfar-

tyg i utrikesfart (1707/1991) till lastfartyg och

passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vil-

ka antecknats i förteckningen över handelsfar-

tyg i utrikesfart.

42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna

för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i

utrikesfart  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 283 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av stöd i

enlighet med lagen om en förteckning över han-

delsfartyg i utrikesfart (1707/1991) till passage-

rarfartyg och passagerarbilfärjor som har an-

tecknats i förteckningen och som regelbundet

trafikerar finska hamnar.

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 953 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd som avses i lagen om lästavgift (189/1936)

för välfärdsverksamhet till förmån för yrkes-

verksamma sjömän samt till främjande av sjö-

räddningsverksamheten. Understöden beviljas

för utgifter föranledda av verksamhet som Sjö-

fartsverket bestämmer om.

51. Prisstöd för lotsning  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas 4 200 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av pris-

stöd till Lotsverket för lotsning av Saimenområ-

det i enlighet med 4 § i lagen om Lotsverket.

33. Rederiverket

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Målet för Rederiverket är att sörja för utbudet

av tjänster inom sitt verksamhetsområde och ut-

veckla dem så att de motsvarar förutsättningar-

na för affärsverksamheten. 

Rederiverket kan åta sig oljebekämp-

ningsuppgifter och producera isbrytningstjäns-

ter i hela landet. Affärsverket har beredskap att

ta sig an uppgifter även under undantagsförhål-

landen i enlighet med vad kommunikationsmi-

nisteriet föreskriver.

2. Maximibeloppet av investeringarna och in-

vesteringsfullmakterna för kommande år

Rederiverkets investeringar får 2007 åsamka

utgifter om högst 25 miljoner euro. 
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3. Upplåning

Rederiverket berättigas att uppta lån som av-

ses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk

till ett belopp av högst 25 miljoner euro. Dessut-

om är affärsverket berättigat att uppta kortfristi-

ga lån till ett belopp av högst 10 miljoner euro.

34. Lotsverket

1. Servicemål och andra verksamhetsmål 

Målet för Lotsverket är att sörja för utbudet av

tjänsterna inom det egna verksamhetsområdet

och utveckla dem så att de motsvarar förutsätt-

ningarna för affärsverksamheten.

Lotsverkets uppgift är att i hela landet erbju-

da i lotsningslagen avsedda lotsningstjänster på

de vattenområden som anges i lotsningslagen

samt utföra de övriga uppgifter och åligganden

som fastställs i denna lag. Affärsverket har be-

redskap att ta sig an uppgifter även under undan-

tagsförhållanden i enlighet med vad kommuni-

kationsministeriet föreskriver.

2. Skyldighet som gäller prissättningen

Prissättningen av de lotsningstjänster som av-

ses i lotsningslagen (940/2003) fastställs i enlig-

het med 4 § i lagen om Lotsverket (938/2003)

genom förordning av statsrådet. Lotsverket be-

viljas prisstöd för lotsning i Saimenområdet ur

anslaget under moment 31.32.51.

3. Maximibeloppet av investeringarna och in-

vesteringsfullmakten

Lotsverkets investeringar får 2007 åsamka ut-

gifter om högst 4,0 miljoner euro. Dessutom får

Lotsverket 2007 ingå förbindelser i fråga om in-

vesteringar som under följande år får åsamka ut-

gifter om högst 7,0 miljoner euro.

4. Upplåning

Lotsverket berättigas att uppta lån som avses i

5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk till ett

belopp av högst 4,0 miljoner euro.

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

302 082 000 euro. 

Förutom till banhållningen får anslaget an-

vändas till underhålls- och investeringsutgifter

för fastighetsförvaltningen samt till betalning av

internationella medlemsavgifter.

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet

och ersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till köpeskillingar och

ersättningar för jordområden som anskaffas för

verksamhet enligt järnvägslagen (198/2003)

samt till betalning av fastighetsförrättningsav-

gifter enligt lagen om fastighetsförrättningsav-

gift (558/1995).

78. Vissa banprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 36 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal

som har beviljats under tidigare år. Banförvalt-

ningscentralen berättigas att ingå avtal enligt de

fullmakter som beviljats, till den del fullmakter-

na inte har använts.

Banförvaltningscentralen berättigas att ingå

avtal till ett belopp av högst 185 miljoner euro av

de totala kostnaderna för förbättrande av servi-

cenivån på banavsnittet Lahtis—Luumäki, till

ett belopp av högst 110 miljoner euro av de tota-

la kostnaderna för förbättrande av servicenivån

på banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg (I etap-

pen) och till ett belopp av 39,2 miljoner euro av

de totala kostnaderna för förbättrande av servi-

cenivån i Mellersta Böle.

41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

4 060 000 euro.
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50. Luftfartsverket

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Luftfartsverket har som mål att tillhandahålla

den flygplatsservice och de tjänster inom flyg-

trafiken som behövs inom lufttrafiken så säkert

och effektivt som möjligt. Luftfartsverket till-

handahåller även de tjänster som försvarsför-

valtningen och räddningsmyndigheterna samt

utbildningsverksamheten gällande luftfarten be-

höver. Luftfartsverket ser till att dess lufttrafik-

tjänster och övriga tjänster tillhandahålls på det

sätt som lönsam affärsverksamhet förutsätter.

Målet är att uppnå goda och säkra verksamhets-

förutsättningar för trafikflyget på de flygplatser

som drivs av verket och i det finska luftrummet

samt att de förseningar inom flygtrafiken som

beror på Luftfartsverkets verksamhet skall vara

mindre än hälften jämfört med den europeiska

genomsnittsnivån.

Luftfartsverkets flygplatser upprätthålls och

utvecklas som en helhet enligt den företagseko-

nomiska efterfrågan på tjänster. Målet är att få

till stånd till priset och kvaliteten internationellt

sett konkurrenskraftig flygplatsservice och kon-

kurrenskraftiga flygtrafiktjänster.

Säkerhetskontrollerna utförs så att kraven på

verksamhetens funktion på flygplatsen uppfylls

och att passagerarna inte behöver vänta mer än

15 minuter vid säkerhetskontrollen i rusningstid.

2. Maximibeloppet av investeringarna och

maximibeloppet av investeringsförbindelserna

Luftfartsverkets investeringar får år 2007

åsamka utgifter om högst 100 miljoner euro.

Dessutom får Luftfartsverket år 2007 ingå för-

bindelser i fråga om investeringar som under föl-

jande år får åsamka utgifter om högst 270 miljo-

ner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen

Luftfartsverket berättigas att uppta lån som

avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk

till ett belopp av högst 50 miljoner euro.

4. Borgensfullmakter

Statsrådet får berättiga Luftfartsverket att

utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen

för lån om högst 50 miljoner euro som upptagits

av de dotterbolag till verket som tillhandahåller

flygfältsservice och flygtrafiktjänster eller av

verkets fastighetsbolag.

51. Luftfartsförvaltningen

21. Luftfartsförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

7 600 000 euro.

52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafi-

ken

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av

vissa flygplatser  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

bidrag för investeringar gällande konstruktioner

och anordningar på flygfälten i anslutning till

Seinäjokis (Rengonharju) linjeflyg och i

S:t Michel samt för utgifter för underhållet av

flygfälten. Investeringsunderstödet får vara

högst 90 procent av investeringsutgifterna. Det

sammanlagda beloppet av andra understöd får

vara högst 70 procent av nettodriftsutgifterna.

Understöden beviljas för omkostnaderna utan

mervärdesskatt.

Dessutom får anslaget användas för bidrag till

kostnaderna för den utbyggnad av Seinäjoki

(Rengonharju) flygplats som inleddes 2006. Ett

sådant åtagande om understöd för kostnaderna

för utvidgningsprojektet får göras att statsunder-

stöden efter 2007 utgör högst 3 947 000 euro,

dock så att statsunderstöden sammantaget utgör

högst 70 procent av kostnaderna exklusive

momsutgifter.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 

kollektivtrafik

34. Statsbidrag för planering av en metrolinje

västerut  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
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Anslaget får användas till utbetalning av stöd

till Helsingfors stad och Esbo stad för planering

av en metrolinje västerut, dock så att statens an-

del uppgår till högst 30 procent av planerings-

kostnaderna exklusive momsutgifter. När det

gäller det ekonomiska bidraget till planeringen

av projektet efter år 2007 kan förbindelser ingås

så att understödet, inklusive det beviljade ansla-

get, uppgår till sammanlagt högst 15 miljoner

euro och därutöver högst 30 procent av kostna-

derna exklusive momsutgifter.

42. Statsunderstöd för utbildning  (fast anslag)

Under momentet beviljas 841 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd för kostnader som föranleds av att yr-

kesutbildning för järnvägstrafiken ordnas.

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 52 999 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med 23 och

23 a § i lagen om tillståndspliktig persontrafik på

väg (343/1991). Av anslaget får kommuner och

andra sammanslutningar också beviljas statsun-

derstöd enligt kommunikationsministeriets för-

ordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

(64/2002). Anslaget får även användas för kost-

nader som föranleds av samordning av resor.

Anslaget får även användas till finansiering

av forsknings- och utvecklingsprojekt som EU

godkänner.

Dessutom får anslaget användas till statens

andel av utgifter för köptrafik i Kvarken.

Dessutom får anslaget användas till statens

andel av utgifterna för köp av tågtrafik till Kemi-

järvi.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbin-

delsefartygstrafiken i skärgården  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 767 000 euro.

Anslaget får användas till köp av tjänster

inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården

och bränsle i anslutning därtill. Anslaget får i en-

lighet med grunderna i statsrådets förordning

(371/2001) även användas till understöd för tra-

fikidkare som sköter trafikförbindelserna i skär-

gården.

Det understöd som betalas ur anslaget under

momentet budgeteras enligt principen om betal-

ningsbeslut. 

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 30 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ning för köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster

enligt 23 § 1 punkten lagen om tillståndspliktig

persontrafik på väg (343/1991) enligt avtal som

sträcker sig över en tidsperiod längre än ett år.

Kommunikationsministeriet berättigas att

ingå avtal med Aktiebolaget VR om köp av tåg-

trafikens fjärrtrafiktjänster åren 2006—2011 till

ett belopp av högst 156 100 000 euro.

70. Kommunikationsverket

21. Kommunikationsverkets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

5 219 000 euro.

Medlemsavgifter till internationella organisa-

tioner budgeteras enligt kontantprincipen.

72. Ersättningar och understöd för kommuni-

kation

42. Understödjande av tidningspressen  (fast an-

slag)

Under momentet beviljas 14 264 000 euro.

Avsikten med anslaget är att främja värdeplu-

ralismen och mångsidigheten i den inhemska

tidningspressen och informationsförmedlingen. 

Av anslaget får 8 050 000 euro på villkor som

statsrådet särskilt bestämmer användas till

presstöd och stöd för motsvarande elektronisk

publikationsverksamhet till partierna samt till

landskapet Åland för understödjande av infor-

mationsverksamhet enligt samma grunder som

avses i 9 § i partilagen (10/1969).



3485Nr 1193

Av anslaget får 6 064 000 euro på villkor som

statsrådet särskilt bestämmer användas till betal-

ning av understöd för sänkning av tidningspres-

sens transport-, distributions- och andra kostna-

der samt till utveckling av elektroniska versio-

ner av tidningar.

Av anslaget får 150 000 euro på villkor som

statsrådet särskilt bestämmer användas för un-

derstödande av den svenskspråkiga nyhetsservi-

cen.

80. Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

30 278 000 euro.

Anslaget får även användas för sänkning av

sådana hyror för tjänstebostäder som bestäms på

företagsekonomiska grunder.

81. Havsforskningsinstitutet

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

8 499 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för

verksamhet som gäller Antarktis.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

29.  (31.99.19) Mervärdesskatteutgifter inom

kommunikationsministeriets förvaltningsområ-

de  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 276 265 000 euro.

40. Vissa statsunderstöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas 942 000 euro.

Anslaget får användas för understöd till sam-

manslutningar inom trafik- och kommunika-

tionsbranschen och till museiverksamhet.

62. Statlig medfinansiering för kommunikations-

ministeriets vidkommande för projekt i vilka

EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 421 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av projekt för

genomförande av mål 1- och 2-program under

programperioden 2000—2006, gemenskapsiniti-

ativen och innovativa åtgärder vilka finansieras

ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 26.98.61, även använ-

das för anställande av teknisk hjälp och den per-

sonal som behövs för genomförande av de ovan

nämnda programmen samt för betalning av

andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga

för genomförande av programmen. 

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö

hamn  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 73 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå avtal

som under tidigare år har beviljats för trafikför-

bindelser till Nordsjö hamn. Vägförvaltningen

berättigas att ingå förbindelser om högst 289,0

miljoner euro, inklusive förbindelserna för tidi-

gare år, i stället för de beviljade förbindelserna

för tidigare år om högst 237,4 miljoner euro för

trafikförbindelser till Nordsjö hamn. Med ansla-

get får betalas löneutgifter motsvarande högst ett

årsverke.

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 505 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som orsakas av arrangemang och utredningar

i anslutning till ägandet av aktiebolag i vilka sta-

ten innehar aktiemajoriteten och statliga affärs-

verk, förvärv och försäljning av aktier samt för-

valtning av bolagstillgångar.
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Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Maximibeloppet av räntegottgörelsen för

skyddsupplagringslån är enligt 4 § i lagen om

vissa räntestödslån av kreditinstituts medel

(1015/1977) 4 %. Nya skyddsupplagringslån får

2007 godkännas till ett belopp av högst

8 409 000 euro.

Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om

skyddsupplag (970/1982) får 2007 beviljas till

ett belopp av högst 34 000 euro.

10. Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

24 889 000 euro.

En direktörstjänst slopas.

Av anslaget får högst 17 000 euro användas

för ett pris för publicering av konsumentinfor-

mation och högst 2 394 000 euro för ministeri-

ets forsknings- och utredningsverksamhet.

Anslaget får också användas för utgifter för

projekt som godkänts av EU och som inte finan-

sieras med medel ur strukturfonderna.

Dessutom får anslaget användas till under-

stöd som hänför sig till projekt med anknytning

till politikprogrammet för företagsamhet.

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas om-

kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

79 423 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter som föranleds av eurorådgivningscen-

tralerna och av Teknologiska utvecklingscentra-

lens uppgifter av projektnatur inklusive utveck-

ling av personalens kompetens. Anslaget får

dessutom användas till betalning av utgifter för

de tjänster som arbetskrafts- och näringscentra-

lerna ordnar för kompetensutveckling vid små

och medelstora företag, för rådgivnings- och in-

formationstjänster till små och medelstora före-

tag samt för utveckling av dessa tjänster. Ansla-

get får även användas till köp av sakkunnigtjäns-

ter för företagsrådgivning och till köp av tjäns-

ter som hänför sig till utbildning av personal

som arbetar med företagsrådgivning samt till be-

talning av utgifter för skötseln av fastigheter

som staten besitter i enlighet med lagen om ren-

skötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltla-

gen och den lagstiftning som föregått lagen om

gårdsbruksenheter.

Av anslaget har 1 682 000 euro reserverats

för kompetensutvecklingstjänster för små och

medelstora företag. Av dem som deltar i kompe-

tensutvecklingstjänster 2007 tas en finansie-

ringsandel ut som är ungefär en sjättedel av de

separata kostnader som föranleds av produktio-

nen av tjänster. Vid nettobudgeteringen beaktas

som inkomster inkomsterna av den avgiftsbelag-

da verksamheten och av samfinansierade pro-

jekt.

25. Produktivitetsanslag för handels- och in-

dustriministeriets förvaltningsområde  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 725 000 euro. 

Anslaget får användas till investeringar,

forskning och utredningar som syftar till att

främja produktiviteten inom ministeriets förvalt-

ningsområde samt till att skaffa utbildnings-

tjänster och andra tjänster.

29.  (32.10.19) Mervärdesskatteutgifter inom

handels- och industriministeriets förvaltnings-

område  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 000 000 euro.
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66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till

internationella organisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter och finansiella bidrag till interna-

tionella organisationer samt till betalning av ut-

gifter som föranleds av internationellt samarbe-

te.

92. Ersättning till statens kärnavfallshante-

ringsfond  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 235 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ning enligt 52 § i kärnenergilagen (990/1987)

till statens kärnavfallshanteringsfond.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.

Anslaget får användas till de andelar av för-

svarsavgifterna som enligt gruvlagen (503/1965)

skall betalas till jordägarna.

20. Teknologi- och innovationspolitik

20. Samordning av klustren i kompetenscentra-

programmet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 600 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-

leds av samordning av klustren vid de kluster-

kunskapscentra som avses i kompetenscentra-

programmet.

21. Geologiska forskningscentralens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

40 450 000 euro. 

22. Statens tekniska forskningscentrals omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

74 016 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter för sådana forskningsprojekt som något

annat statligt ämbetsverk finansierar i egenskap

av uppdragsgivare.

Av anslaget får högst 1 000 000 euro använ-

das för tecknande av aktie- eller andelskapital i

utvecklingsbolag, aktiebolag som utnyttjar tek-

nologi eller andra sammanslutningar med be-

gränsat ansvar samt i övertagande företag vid ut-

läggning av funktioner på entreprenad. Statens

tekniska forskningscentral (VTT) får för detta

ändamål också utnyttja sina immateriella rättig-

heter såsom uppfinningar, patent och rättigheter

till datorprogram samt forskningsutrustning och

andra anläggningstillgångar samt mot gängse

vederlag avstå från sitt innehav i dessa företag

på ett ändamålsenligt sätt.

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

9 250 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas den finansie-

ring som fås av övriga parter för gemensamma

projekt.

24. Konsumentforskningscentralens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 922 000 euro.

25.  Mätteknikcentralens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

5 170 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering

av forskningsprojekt som godkänts av EU. An-

slaget får enligt lagen om måttenheter och mät-

normalsystem (1156/1993) dessutom användas

till omkostnader som föranleds av allmänt

genomförande av det nationella mätnormalsys-

temet samt till att styra, utveckla och administre-

ra verksamheten vid de nationella mätnormalla-

boratorierna, ordna den nationella kalibrerings-

servicen samt främja mättekniken och ackredite-

ringen. 
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26. Teknologiska utvecklingscentralens omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

29 218 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomst

andra inkomster från EU än ersättningarna för

resekostnader och andra inkomster under mo-

ment 28.81.25 samt den medfinansiering som fås

som inkomster från de övriga parterna inom in-

ternationella och övriga gemensamma projekt

som genomförs under Teknologiska utveck-

lingscentralens ansvar.

Anslaget får även användas till utgifter för an-

dra projekt som godkänts av EU än de som finan-

sieras med medel ur strukturfonderna samt till

fluktuationer i valutakurserna till följd av betal-

ningsrörelsen med utlandet.

27. Teknologisk forskningsverksamhet  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 166 150 000 euro. 

År 2007 får nya finansieringsbeslut fattas till

ett belopp av högst 178 791 000 euro. 

Fullmakten och anslaget får användas till så-

dan forskning och utveckling i forsknings-, ut-

vecklings- och utbildningsorganisationer som

främjar uppkomsten, utvecklingen och nyttiggö-

randet av teknologiskt kunnande, affärskompe-

tens och annan kompetens som är betydande för

näringslivets och samhällets utveckling. Full-

makten och anslaget får användas till

— nationella och internationella program

och projekt vid forskningsinstitut, universitet

och högskolor som omfattas av statens budgete-

konomi samt till utveckling av kompetens och

strategiska verksamhetsförutsättningar

— klusterprojekt och annat samarbete som

genomförs i samarbete mellan myndigheterna

— deltagaravgifter för internationellt samar-

bete samt program och projekt, anläggningsleve-

ranser samt resekostnader för resor som görs för

Tekes räkning av personer som inte är anställda

vid centralen

— planering och genomförande av sådana

anskaffningar inom de statliga verken som be-

tydligt skall förbättra kvaliteten och kostnadsef-

fektiviteten på beställarens verksamhet och

tjänster och som förutsätter att anbudsgivarna

utvecklar nya produkter, produktionsförfaran-

den, tjänster eller andra innovativa lösningar

— betalning av forskningsprojekt som god-

känts av EU.

28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för pro-

jekt- och programverksamhet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 164 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av

tjänster som främjar teknologiöverföringen, ut-

nyttjandet av teknologi och uppkomsten av nya

affärsverksamheter samt till anskaffning av be-

ställda undersökningar, utredningar samt sak-

kunnig-, utvärderings- och informationstjänster

som direkt hänför sig till projekt- och program-

verksamheten.

Anslaget får också användas till utgifter för

köp av småskaliga utredningar när den som har

nytta av utredningarna är ett företag som skall

grundas eller som befinner sig i den inledande

fasen.

Anslaget får också användas för finansiering

av utgifterna för de innovationscenter som re-

dan har inrättats eller skall inrättas, t.ex. FinChi i

Kina och finNode i Nordamerika, samt för finan-

siering av utgifterna för de innovationscenter

som skall inrättas i Ryssland.

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveck-

ling  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 161 917 000 euro. 

År 2007 får nya beslut om bidrag fattas till ett

belopp av högst 206 646 000 euro. 

Bidrag får på grunder som närmare fastställts

genom förordning av statsrådet (435/2004) och

enligt EU-kommissionens förordning (EG

69/2001) avseende stöd av mindre betydelse be-

viljas företag och sammanslutningar för forsk-

ning och utveckling som fokuserar på teknologi,

affärsverksamhet och annan innovativ verksam-

het och som syftar till att utveckla produkter,

tillverkningsmetoder och tjänster. Bidrag får

även beviljas för riskfyllda utvecklingsprojekt

som syftar till att utnyttja ny teknologi och inno-

vationer samt utveckla energiekonomin och
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teknologier som hänför sig till miljöteknik och

välfärd, för att företagsekonomiskt utnyttja

forsknings- och utvecklingsresultat som nya

affärsverksamheter och nya teknologiföretag i

den inledande fasen samt för att förbättra funk-

tioner som främjar uppkomsten av dessa. Dess-

utom får bidrag beviljas för planering och ge-

nomförande av sådana anskaffningar inom kom-

munala organisationer som betydligt skall för-

bättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten i be-

ställarens verksamhet eller tjänster och som för-

utsätter att anbudsgivarna utvecklar nya produk-

ter, produktionsförfaranden, tjänster eller andra

innovativa lösningar.

Fullmakten och anslaget får användas till så-

dan forskning och utveckling vid yrkeshögsko-

lor och kommunala organisationer samt vid

icke-vinstsyftande företag som i dessa organisa-

tioner främjar uppkomsten, utvecklingen och

nyttiggörandet av teknologiskt kunnande samt

affärskompetens och annan kompetens som är

betydande för näringslivetet och samhällets ut-

veckling. Statsunderstöd kan på grund av att

verksamheten i fråga kan jämställas med en kol-

lektiv nyttighet beviljas till ett belopp som mot-

svarar det fulla kostnadsbeloppet. 

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar

för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och

standardiseringsverksamhet  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 205 000 euro.

Anslaget får användas för främjande av upp-

finnings-, kvalitets- och standardiseringsverk-

samhet inom handels- och industriministeriets

verksamhetsområde och till förvaltningsutgifter

som hänför sig till dessa. 

För att stödja och främja uppfinningsverk-

samheten och för att ersätta de kostnader som

föranleds av förvaltningen av verksamheten kan

på grund av att servicen i fråga kan jämställas

med en kollektiv nyttighet beviljas statsunder-

stöd till ett belopp som nästan motsvarar det ful-

la kostnadsbeloppet.

Bestämmelser om användningen av bidragen

och övervakningen av användningen utfärdas

genom beslut av ministeriet.

83. Lån för teknologisk forskning och utveck-

ling  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 66 661 000 euro. 

År 2007 får nya lån beviljas till ett belopp av

högst 80 479 000 euro.

Lån får beviljas enligt lagen om statens lån-

givning samt statsborgen och statsgaranti

(449/1988), Europeiska kommissionens förord-

ning (EG) nr 69/2001 avseende stöd av mindre

betydelse och statsrådets förordning (435/2004).

Lån får beviljas företag och sammanslutningar i

form av antingen främmande kapital (villkors-

lån) eller eget kapital (kapitallån) för forskning

och utveckling som syftar till att utveckla och

förbättra internationellt konkurrenskraftiga pro-

dukter, tillverkningsprocesser och tjänster.

Lån får även beviljas för riskfyllda utveck-

lingsprojekt som skall utnyttja ny teknologi och

innovationer samt utveckla energiekonomin och

teknologier som hänför sig till miljöteknik och

välfärd, för att företagsekonomiskt utnyttja

forsknings- och utvecklingsresultat som nya af-

färsverksamheter och teknologiföretag i den in-

ledande fasen samt för att förbättra faktorer som

främjar uppkomsten av dessa. Lån får främst be-

viljas små och medelstora företag för i första

hand konkret riskfylld produktutveckling och

produktprofilering. Lånen kan beviljas utan krav

på säkerhet.  

Lån kan beviljas som innehåller villkor för

riskexponering. Om utvecklingsarbetet miss-

lyckas tekniskt eller om det inte leder till ett re-

sultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte, har

Teknologiska utvecklingscentralen rätt att på an-

sökan av låntagaren och inom ramen för de vill-

kor som bestäms genom förordning av statsrådet

förlänga låntagarens återbetalningstid, retroak-

tivt ändra ett lån eller delar av det som ursprung-

ligen beviljats i form av främmande kapital och

upptagits i Tekes lånestock till ett lån i form av

eget kapital eller i undantagsfall helt eller delvis

låta bli att återkräva det obetalda lånekapitalet

och räntorna. I fråga om andra än små och med-

elstora företag kan detta förfarande tillämpas en-

dast av särskilt tungt vägande skäl. Stora företag

kan beviljas lån som innefattar en sådan risk en-

dast av mycket tungt vägande skäl speciellt när
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lånevillkoret för riskexponering är väsentligt

med tanke på genomförandet av projektet och

det kan fastställas på förhand.

Maximibeloppet för lån för vilka betalnings-

befrielse beviljas är 20 000 000 euro.

En del av finansieringen kan betalas ut i för-

skott. Anslaget budgeteras enligt kontantprinci-

pen.

30. Företagspolitik

Handels- och industriministeriet eller de inrätt-

ningar som ministeriet bemyndigat ingå avtal får

2007 ingå avtal som gäller anskaffning av varor

och tjänster i överensstämmelse med det skuld-

konverteringsavtal som Finland ingick med

Ryssland den 15 augusti 2006 till det belopp som

blivit oanvänt av den skuldkonverteringsfull-

makt på högst 30 000 000 US dollar (25 000 000

euro) som beviljats i den andra tilläggsbudgeten

för 2006.

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader

(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 270 000  euro.

Anslaget får användas också för medlemsav-

gifter till internationella organisationer och för

att främja den tekniska och ekonomiska utveck-

lingen, för projekt som hänför sig till internatio-

nell verksamhet samt för verksamhet och pris

inom ramen för InnoFinland. På grund av ansök-

nings-, anmälnings- och handläggningsförfaran-

dena budgeteras inkomsterna under momentet i

regel enligt kontantprincipen.

22.  (32.50.21) Omkostnader för Centralen för

turistfrämjande  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

16 088 000 euro.

40.  (32.50.40) Internationaliseringsunderstöd

för företags samprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 500 000 euro.

Anslaget  får användas till internationalise-

ringsunderstöd som beviljas för företags sam-

projekt samt till betalning av företags sampro-

jekt enligt statsrådets förordning om statsunder-

stöd för främjande av företags internationalise-

ring samt om allmänt understöd till organisatio-

ner och sammanslutningar som främjar utrikes-

handeln och företags internationalisering

(1186/2005).

Anslaget får användas för att genomföra före-

tags gemensamma projekt utomlands. Deltagare

i projekten är små och medelstora företag som är

verksamma i tillväxtbranscher och företag som

inleder export. Anslaget riktas främst till gemen-

samma projekt vid företag som är verksamma i

högteknologibranscher. Anslaget får också an-

vändas för gemensamma projekt inom service-

branscher, för stödjande av företagsrelaterade

kulturprojekt och för riksomfattande projekt

inom turistbranschen.

Understöd kan beviljas till högst 75 % av så-

dana riksomfattande och regionalt betydelseful-

la projekt i vilka företag inte medverkar eller be-

träffande vilka det är svårt att fördela kostnader-

na företagsvis eller där nyttan av projektet kan

uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller

projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.

För andra samprojekt är understödet högst 50 %

för små och medelstora företag.

År 2007 får nya bidrag beviljas till ett belopp

av sammanlagt 18 028 000  euro.

42. Räntestöd till Finnvera Abp  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 684 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förbin-

delser som ingåtts med stöd av lagen om statens

specialfinansieringsbolags kredit- och borgens-

verksamhet (445/1998) och den lag om aktiebo-

laget Kera Abp (65/1971) som föregick denna

användas till räntestöd som beviljas för finansie-

ring av bolagets verksamhet.

Specialfinansieringsbolaget får 2007 bevilja

lån som omfattas av det regionala räntestödet till

ett belopp av högst 120 330 000 euro samt lån

som omfattas av specialräntestöd och beviljas i

enlighet med stödprogram som stöds på närings-

politiska grunder till ett belopp av sammanlagt

högst 114 314 000 euro. Statsrådet kan vid be-

hov, om efterfrågan det förutsätter och utan att
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överskrida det totala beloppet av fullmakter,

ändra det inbördes fördelningsförhållandet mel-

lan regionalpolitiska räntestödslån och special-

räntestödslån samt ändra fullmakter för vilka be-

viljats räntestöd till fullmakter utan räntestöd.

43. Ersättning för Finnvera Abp:s förluster

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 700 000 euro.

Anslaget får enligt de förbindelser som stats-

rådet avgett med stöd av lagen om statens speci-

alfinansieringsbolags kredit- och borgensverk-

samhet (445/1998) och den lag om Kera Ab

(65/1971) som föregick denna användas till er-

sättningar för förluster som uppkommit i Finn-

vera Abp:s och Kera Abp:s kredit- och borgens-

verksamhet. 

44. Regionalt transportstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 840 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av trans-

portstöd till små och medelstora företag enligt

lagen om regionalt stödjande av transporter

(954/1981) och statsrådets förordning om stöd-

jande av skärgårdstransporter (449/2002).

Av anslaget får högst 6 000 euro användas till

betalning av stöd för skärgårdstransporter.

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 348 000 euro. 

Anslaget får även användas till betalning av

stöd enligt lagen om stödjande av företagsverk-

samhet (1068/2000).

År 2007 får företagsstöd enligt momentet be-

viljas till ett belopp av sammanlagt 22 678 000

euro.

Av fullmakten reserveras 12 000 000 euro

som enligt beslut av statsrådet skall användas till

understöd för lindrande av sådana oförutsedda

störningar som omstruktureringen av ekonomin

förorsakar sysselsättningen och produktions-

verksamheten.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas ännu år 2007.

Anslaget får användas till understöd som be-

viljas för företags investerings- och utvecklings-

projekt samt för projekt som förbättrar företa-

gens omvärld. 

Anslaget får också användas till stödjande av

projekt som genomförs av offentliga samman-

slutningar.

47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och

för vissa sammanslutningar  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 361 000 euro.

Anslaget får användas till statsbidrag för or-

ganisationer med anknytning till handels- och

industriministeriets verksamhetsområde och

främst till produktionen av utvecklingstjänster

för små och medelstora företag samt till att främ-

ja utländska investeringar. Anslaget får dess-

utom användas till betalning av statsunderstöd

till sammanslutningar som främjar verksamhe-

ten vid små och medelstora företag, till utveck-

ling av tjänster som är avsedda för små och med-

elstora företag samt till regionala projekt för ut-

veckling av näringarna. 

För de kostnader för främjande av utländska

investeringar som nämns i användningsändamå-

let för anslaget under momentet kan på grund av

att tjänsten till sin natur kan jämställas med en

kollektiv nyttighet beviljas statsunderstöd till ett

belopp som motsvarar det totala kostnadsbelop-

pet. I särskilda fall kan även projekt som syftar

till att utveckla tjänster för små och medelstora

företag och främja företagens etiska ansvar samt

regionala projekt för utveckling av näringarna på

grund av deras samhälleliga effekter och goda

resultat beviljas statsunderstöd till ett belopp

som motsvarar det totala kostnadsbeloppet.

Understöd beviljas enligt de grunder som

statsrådet närmare fastställer. Anslaget får ock-

så användas till finansiering av sådana projekt

som genomförs av offentliga sammanslutningar.

48. Räntestöd till offentligt understödda export-

och fartygskrediter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränte-

stöd enligt lagen om utjämning av räntan för of-
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fentligt understödda export- och fartygskrediter

(1137/1996). Anslaget kan också användas till

betalning av förvaltningsarvode till bolaget Fin-

lands Exportkredit Ab, som avses i lagen om ett

ränteutjämningsbolag för offentligt understödda

export- och fartygskrediter (1136/1996) samt till

betalning av nödvändiga åtgärder och kostnader

för att skydda ränte- och valutarisker som föran-

leds Statskontoret till följd av ränteutjämnings-

avtal.

49.  (32.50.41) Understöd till organisationer

som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf

(fast anslag)

Under momentet beviljas 24 306 000 euro.

Anslaget får användas till att producera

grundläggande rådgivning och sakkunnigtjäns-

ter som tillhandahålls av organisationer som

främjar utrikeshandeln och av Finpro rf.

Allmänt understöd beviljas för internationali-

seringsunderstöd för företags samprojekt samt i

enlighet med statsrådets förordning om statsun-

derstöd för främjande av företags internationali-

sering samt om allmänt understöd till organisa-

tioner och sammanslutningar som främjar utri-

keshandeln och företags internationalisering

(1186/2005). Allmänt understöd kan beviljas till

sammanlagt 75 % av de kostnader som godkänts

för understödet.

60. Överföringar till statsgarantifonden  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningsutgifter för garantier som beviljats med

stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998),

lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om

statliga exportgarantier (422/2001). Anslaget får

också användas till betalning av ersättningsut-

gifter som föranleds av garantiförbindelser som

ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av

lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och

609/1973), av garantier som beviljats med stöd

av lagen om statsgarantier för tryggande av bas-

råvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om

statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt

av garantier som före 1999 beviljats med stöd av

lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-

dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-

ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 73 855 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas år 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av projekt för

genomförande av målprogram 1, 2 och 3 samt av

projekt med anknytning till gemenskapsinitiativ

under programperioden 2000—2006, då finan-

sieringen sker med medel ur Europeiska regio-

nala utvecklingsfonden och Europeiska social-

fonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under momenten 26.98.61 och

34.05.61 användas för att anställa teknisk hjälp

och den personal som behövs för genomförande

av de ovan nämnda programmen samt till betal-

ning av övriga konsumtionsutgifter som är nöd-

vändiga för genomförandet av programmen och

ytterligare till betalning av förbindelser enligt

EU:s programperiod 1995—1999.

Anslaget får dessutom användas till betalning

av Finlands förpliktelser enligt artikel 39 (finan-

siella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr

1260/1999 och artikel 24 (reproduktion, suspen-

sion och upphävande av stöd) i rådets förord-

ning (EEG) nr 2082/1993. 

Hos dem som deltar i kompetensutvecklings-

tjänster 2007 tas en finansieringsandel ut som är

ungefär en sjättedel av de separata kostnader

som föranleds av produktionen av tjänster.

Anslaget får användas för betalning av den

mervärdesskatt som åläggs den slutliga förmåns-

tagaren.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
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40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

5 854 000 euro. 

Av anslaget får högst 100 000 euro användas

till att sänka priset på tidningen Kuluttaja.

Såsom nettobudgeterade inkomster beaktas

även inkomster från EU. 

26. Konkurrensverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 133 000 euro.

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk råd-

givning och skuldrådgivning  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 661 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning

och skuldrådgivning (713/2000) till dem som

tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster

och skuldrådgivningstjänster.

Anslaget får även användas för avlöning av

projektpersonal vid Konsumentverket, för ut-

bildning av ekonomiska rådgivare och skuldråd-

givare och för produktion av material.

50. Statsunderstöd för konsumentorganisatio-

ner  (fast anslag)

Under momentet beviljas 823 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föran-

leds av funktioner som definieras av Konsu-

mentverket till stöd för konsumentorganisatio-

nerna och avdelningen för huslig ekonomi vid

Arbetseffektivitetsföreningen r.f.

95. Rättegångskostnaderna för grupptalan  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av rätte-

gångskostnader som föranleds av grupptalan en-

ligt lagen om grupptalan.

60. Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

836 000 euro.

Direktörstjänsten vid Energimarknadsverket

omvandlas till en överdirektörstjänst. 

27. Främjande av energisparande och använd-

ning av förnybar energi samt energiinformation

(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för informationsverksamhet och utredningar

som gäller energisparande, effektiv användning

av energi samt användning och produktion av

förnybar energi. Anslaget får också användas till

betalning av utgifter för främjande av markna-

den för ny sparteknologi, för annan informa-

tionsverksamhet och ordnande av informations-

försörjningen i energibranschen samt för infor-

mation om genomförandet av den nationella

energi- och klimatstrategin. Anslaget får dess-

utom användas till delfinansiering av projekt

som godkänts av EU och som inte finansieras

med medel ur strukturfonderna.

40. Energistöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 600 000 euro.

År 2007 får stöd beviljas till ett belopp av

högst 30 228 000 euro. 

Anslaget får användas för att utveckla energi-

ekonomin i en mer klimat- och miljövänlig rikt-

ning, främja införandet av ny teknologi och för-

bättra säkerheten och mångsidigheten i energi-

försörjningen. Stöd kan beviljas för investe-

rings- och utredningsprojekt som främjar energi-

sparande och minskar miljöolägenheter förorsa-

kade av energiproduktionen eller energianvänd-

ningen samt som i övrigt främjar säkerheten och

mångsidigheten i energiförsörjningen. Projekt

som främjar kommersialiseringen av ny teknolo-

gi prioriteras. Energistöd beviljas inte sådana

anläggningsprojekt som får statsandelar. 

Energistöd kan beviljas företag, kommuner

och andra sammanslutningar. Vid prövningen av
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stödets maximibelopp beaktas inte den andel

egen finansiering som en kommun eller någon

annan sammanslutning har i fråga om energipro-

jekt som den bygger och äger, om inte projektet

innefattar en sådan ekonomisk fördel som skall

anses som statsunderstöd som avses i EG-lag-

stiftningen. Samma gäller stöd till syneförrätt-

ningar av fastigheter som ägs av en kommun el-

ler någon annan sammanslutning. Med finansie-

ring som inte betraktas som statsstöd eller annat

offentligt stöd avses t.ex. sådan finansiering som

beviljas på marknadsvillkor eller självfinansie-

ring.

Understöd beviljas enligt de grunder som när-

mare fastställs genom förordning av statsrådet.

Handels- och industriministeriet kan efter att ha

inhämtat utlåtande av statsrådets finansutskott

särskilt utfärda beslut om stöd för andra projekt

eller program än sådana som nämns i statsrådets

förordning samt om stödets maximibelopp. An-

slaget får även användas till betalning av stöd

som tidigare beviljats på grundval av statsrådets

beslut om allmänna villkor för beviljande av

energistöd (29/1999), (45/1996) och lagen om

energiunderstöd (1607/1991).

43. Kyotomekanismerna  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 

År 2007 får nya förbindelser ingås till ett vär-

de av högst 30 000 000 euro. 

Anslaget får användas till att med hjälp av

flexibla mekanismer enligt Kyotoprotokollet

skaffa utsläppsenheter uppgående till högst 10

miljoner ton för avtalsperioden 2008—2012.

Anslaget får också användas till kostnaderna för

administrering av de flexibla mekanismerna

samt för att stödja förutsättningarna för anskaff-

ning av utsläppsenheter.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas ännu år 2007.

50. Vissa understöd för energiekonomin  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till organisationer och sammanslutningar

för verksamhet som stöder målen med energipo-

litiken. Med detta avses i synnerhet sådan verk-

samhet som främjar energisparande och använd-

ningen av förnybara energikällor samt produk-

tionen av inhemska bränslen. Understöden är

främst avsedda för organisationer med små eko-

nomiska resurser och för andra sammanslut-

ningar. Understöd kan beviljas antingen i form

av allmänt understöd för stödjande av organisa-

tionens stadgeenliga verksamhet eller som spe-

cialunderstöd för ett visst projekt.

Understöd beviljas enligt de grunder som när-

mare fastställs genom förordning av statsrådet.

70. Ägarpolitik

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 382 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teck-

ningspriset för de aktier som staten tecknar i

statsbolagens eller de statliga intressebolagens

aktieemissioner. Anslaget får också användas

till betalning av utgifter för andra nödvändiga

aktiearrangemang samt till betalning av utgifter

som hänför sig till privatisering och ägarstyr-

ning av statsbolag. De utgifter som hänför sig till

privatisering är utöver kostnaderna för arrange-

mangen dessutom sådan delvis återbäring av kö-

pesumman som grundar sig på avtalsvillkor i kö-

pebrevet om prisjusteringar samt om ersätt-

ningar som säljaren skall betala. Anslaget får

dessutom användas till betalning av tecknings-

priset för konvertibla skuldebrev. Konvertibla

skuldebrevslån får tecknas utan säkerhet.
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

36 022 000 euro.

Anslaget får även användas för anordnande av

huvudfesten på den nationella veterandagen, till

betalning av utgifter för beredskapen med tanke

på det medicinska räddningsväsendet och un-

dantagsförhållanden och anskaffning av anord-

ningar och inventarier i samband härmed samt

till finansiering av forsknings- och utvecklings-

projekt som social- och hälsovårdsministeriet

godkänner.

Av anslaget får högst 270 000 euro användas

till betalning av utgifter för utbildning inom fö-

retagshälsovården och för genomförande av pro-

jekt i samband med utvecklandet av personalen

inom företagshälsovården.

28.  (33.01.29) Främjande av social- och hälso-

vårdens servicesystem med hjälp av datateknik

samt byggande av behövlig infrastruktur  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 840 000 euro.

Anslaget får användas för utvecklande av so-

cial- och hälsovårdens servicesystem med hjälp

av datateknik och byggande av den infrastruktur

som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

samt för sådan utbildnings- och utvecklings-

verksamhet som genomförandet av projektet

kräver på de grunder som social- och hälsovårds-

ministeriet bestämmer särskilt. 

Anslaget får användas till avlönande av per-

sonal motsvarande högst ett årsverke samt för

betalning av andra utgifter på grund av detta.

Vidare får anslaget användas till betalning av

finansieringsunderstöd. Anslaget får också an-

vändas för utgifter i anslutning till arbetet med

att definiera systemarkitekturen för hälso- och

sjukvårdens riksomfattande elektroniska arkiv

och ibruktagandet av arkivet och för utgifter som

föranleds av den aktör som på riksnivå ansvarar

för den elektroniska arkivtjänsten.

29.  (33.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom so-

cial- och hälsovårdsministeriets förvaltnings-

område  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för social- och häl-

sovårdsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 5 663 000 euro.

Anslaget får användas för statlig medfinansie-

ring av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, ge-

menskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban

samt innovativa åtgärdsprojekt vilka under pro-

gramperioden 2000—2006 finansieras ur Euro-

peiska regionala utvecklingsfonden och Euro-

peiska socialfonden.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 26.98.61 och 34.05.61,

användas även för anställande av teknisk hjälp

och den personal som behövs för genomförande

av ovan nämnda program samt för betalning av

andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga

för genomförande av programmen.

Anslaget under momentet får användas till be-

talning av Finlands skyldigheter enligt artikel 30

(rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korri-

geringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

63. Vissa specialprojekt  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 9 700 000 euro.
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Anslaget får användas till finansiering av

forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder

social- och hälsovårdsministeriets strategiska

planering och beslutsfattande samt till betalning

av omkostnader och finansieringsunderstöd som

föranleds av genomförandet av program och för-

sök som hänför sig till ministeriets verksamhets-

område. 

Anslaget får även användas till finansiering

av projekt enligt de ramprogram och särskilda

program som EU godkänner. 

Anslaget får användas till att avlöna personal

motsvarande högst 18 årsverken.

67. Internationella medlemsavgifter och finan-

siella bidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 210 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av inter-

nationella organisationers och inrättningars

medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter

för stödande av speciella program.

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för 

social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och utveck-

lingscentralen för social- och hälsovården  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

23 327 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

medlemsavgifter samt till betalning av utgifter

för användningen av social- och hälsovårdens

statistikdatabas och utgifter för forsknings- och

utvecklingsverksamhet som på uppdrag eller i

form av gemensamma projekt bedrivs utanför

Forsknings- och utvecklingscentralen för soci-

al- och hälsovården. Anslaget får dessutom an-

vändas för statsbidrag till Stiftelsen för alkohol-

forskning och till betalning av utgifter som verk-

samheten vid Stiftelsen för alkoholforskning

åsamkar Forsknings- och utvecklingscentralen

för social- och hälsovården samt till betalning av

understöd för kompletterande utbildning och ut-

gifter för projekt som genomförs i utlandet. An-

slaget får också användas till betalning av utgif-

ter som Forsknings- och utbildningscentralen för

social- och hälsovården åsamkas av ersättningar

för verksamheten vid utbildningsrådgivningar-

na som betalas till kommunerna samt av redige-

ringen av handböcker i barnavård som delas ut

som en del av moderskapsstödet.

03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsären-

den

21. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-

komstskyddsärenden  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 951 000 euro.

04. Besvärsnämnden för social trygghet

21. Omkostnader för besvärsnämnden för social

trygghet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 989 000 euro.

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för

hälsovården  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

4 349 000 euro.

26. Utgifter för sinnesundersökningar  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statli-

ga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen

(1116/1990) till statens sinnessjukhus och sjuk-

husenheterna inom fångvårdsväsendet. Ansla-

get får också användas till betalning av ersätt-

ningar för utlåtanden som gäller sinnestillstånd

och som Rättsskyddscentralen för hälsovården

beställer.
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07. Arbetshälsoinstitutet

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälso-

institutet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 38 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det

statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om ar-

betshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

(159/1978) skall betalas för utgifterna för insti-

tutets verksamhet. Anslaget får också användas

till finansiering av forskningsprojekt som EU

godkänner.

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbild-

ning av specialister i företagshälsovård  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 700 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om ar-

betshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

(159/1978) användas till ersättning av kostnader

som orsakas av utbildningen av specialister

inom företagshälsovården.

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

34 346 000 euro.

Anslaget får även användas för finansiering

av forskningsprojekt som godkänts av EU.

Anslaget får också användas till betalning av

stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna

av den nettobudgeterade samfinansierade verk-

samheten.

26. Anskaffning av vaccin  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 10 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter och ersättningar för anskaffning och vidare-

befordran av vaccin som med stöd av 25 § i la-

gen om smittsamma sjukdomar (583/1986) till-

handahålls gratis och används vid vaccinerings-

tillfällen samt för användningsföreskrifter på

finska och svenska, för obligatorisk upplagring

och till betalning av andra utgifter och ersätt-

ningar för genomförandet av det allmänna vacci-

neringsprogrammet och till betalning av med-

lemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning

av läkemedelsskador. Anslaget får även använ-

das till betalning av de utgifter som anskaffning

och vidarebefordran av vaccin för förmedling

ger upphov till. 

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-

central

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens

produkttillsynscentral  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

4 915 000 euro.

10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

11 772 000 euro.

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentra-

len för läkemedelsbehandling

21. Läkemedelsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

1 363 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering

av forsknings- och utvecklingsprojekt som är

godkända av Läkemedelsverket och som för-

verkligas utanför verket.

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för

läkemedelsbehandling  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 333 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering

av utbildnings- och utvecklingsprojekt som är

godkända av Utvecklingscentralen för läkeme-

delsbehandling och som förverkligas utanför

centralen.
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12. Statens skolhem

21. Omkostnader för statens skolhem  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

603 000 euro.

Anslaget får även användas till skolhemmens

utveckling innehållsmässigt, till understödande

av verksamheten och till utjämnande av den år-

liga variationen i efterfrågan samt till sådan ung-

domspsykiatri som är specialanpassad för verk-

samheten vid skolhemmen. Av anslaget får

högst 300 000 euro användas till att sänka pri-

serna för den avgiftsbelagda verksamheten. An-

slaget får dessutom användas till regionalt barn-

skyddsarbete, till betalning av arvoden och övri-

ga utgifter för familjeverksamheten, till utgifter

som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skol-

hemmen samt till internationellt samarbete och

närområdessamarbete. Anslaget får vidare an-

vändas till betalning av utgifter som motsvarar

jordbruksstöden samt till kostnader som upp-

kommer för Forsknings- och utvecklingscentra-

len för social- och hälsovården på grund av all-

män förvaltning och styrning av skolhemmen.

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

25 513 000 euro. 

Högst 93 000 euro av anslaget får användas

till prisstöd för avgiftsbelagd servicetelefon-

verksamhet. Anslaget får också användas till be-

talning av utgifter för inspektionen av finländ-

ska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15

och 20 § i lagen om tillsynen över arbetar-

skyddet och om  arbetarskyddssamarbete på ar-

betsplatsen (44/2006). 

14. Statens sinnessjukhus

21. Omkostnader för statens sinnessjukhus  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

718 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av vetenskapligt forskningsar-

bete och universitetsundervisning samt övriga

omkostnader. Anslaget får även användas till be-

talning av utgifter som föranleds av variationen i

efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av

den psykiatriska vårdenheten för farliga och

svårbehandlade barn och unga. Anslaget får

dessutom användas till betalning av utgifter som

motsvarar jordbruksstöden samt till betalning av

sådana kostnader som uppkommer för Forsk-

nings- och utvecklingscentralen för social- och

hälsovården på grund av allmän förvaltning och

styrning av sjukhusen.

15. Utjämning av familjekostnader

51. Moderskapsunderstöd och statens understöd

vid internationell adoption  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mo-

derskapsunderstöd enligt lagen om moderskaps-

understöd (477/1993), till betalning av mervär-

desskatt och allmänna omkostnader för moder-

skapsförpackningar samt till betalning av under-

stöd för kostnader som föranleds av internatio-

nell adoption.

52. Barnbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 403 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barn-

bidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av

staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till erläggande av er-

sättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen

om stöd för hemvård och privat vård av barn
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(1128/1996) och enligt 4 a § i  lagen om under-

hållstrygghet (671/1998).

16. Allmän familjepension

60. Allmän familjepension  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 38 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av pen-

sioner enligt familjepensionslagen (38/1969)

och lagen om olycksfallsförsäkring för lant-

bruksföretagare (1026/1981).

17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 536 500 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av in-

komstrelaterade förmåner enligt lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det

sätt som i lagen om finansiering av arbetslös-

hetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbets-

löshetskassor (603/1984) bestäms om statens an-

del.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 62 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av grund-

dagpenning och därtill ansluten barnförhöjning

enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

53. Statsandel till utbildningsdagpenning  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av grund-

dagpenning som utbetalas i form av utbildnings-

dagpenning, arbetsmarknadsstöd och till dessa

ansluten barnförhöjning enligt lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa. Anslaget får dessut-

om användas till finansieringen av sådan in-

komstrelaterad dagpenning som betalas ut i form

av utbildningsdagpenning enligt lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa, på det sätt som i la-

gen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

och i lagen om arbetslöshetskassor bestäms om

statens andel.

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 26 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd

(1276/2000).

55. Statsandel till alterneringsersättning  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 33 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andel i enlighet med lagen om alterneringsledig-

het (1305/2002). Anslaget får dessutom använ-

das till korrigeringar av utbetalningen av statligt

stöd för åren 1995—2002 enligt lagen om för-

sök med alterneringsledighet (1663/1995).

18. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 153 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004)

samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabili-

teringsförmåner och rehabiliteringspenningför-

måner (566/2005). Anslaget får också användas

till betalning av statsandelar enligt lagen om er-

sättning av statens medel för vissa kostnader för

lantbruksföretagares företagshälsovård

(859/1984). Folkpensionsanstalten får använda

högst 87 300 000 euro till finansiering av be-

hovsprövad individuell rehabilitering enligt la-

gen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings-

förmåner och rehabiliteringspenningförmåner

och högst 12 800 000 euro till finansiering en-

ligt samma lag av individuella rehabiliterings-

projekt, grundlig förbättring av rehabiliterings-

anstalter, stöd för dessa anstalters drift, förebyg-

gande av sjukdomar samt forsknings- och ut-

vecklingsprojekt som avser rehabilitering, före-

byggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.
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Då det gäller den behovsprövade rehabilite-

ringen baserar sig dimensioneringen av anslaget

i fråga om den individuella rehabiliteringen på

prestationsprincipen.

19. Pensionsförsäkring

50. Statens andel av sjömanspensionskassans ut-

gifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-

tens andel enligt 153 § i lagen om sjömanspen-

sioner.

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för lantbruksföretagare  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 447 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-

tens andel enligt 125 § i lagen om pension för

lantbruksföretagare och 41 § i lagen om genera-

tionsväxlingspension för lantbruksföretagare

(1317/1990).

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-

tens andel enligt 145 § i lagen om pension för fö-

retagare.

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård

av barn och för tiden för studier  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av

pensionsersättningen enligt lagen om pensions-

ersättning som skall betalas av statens medel för

tiden för vård av barn under tre år eller för tiden

för studier (644/2003).

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 888 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-

tens andel enligt 59 och 62 § i folkpensionsla-

gen (347/1956) och till betalning av förmåner

enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/1969),

lagen om handikappbidrag (124/1988) och la-

gen om bostadsbidrag för pensionstagare

(591/1978). Anslaget får dessutom användas till

betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om

olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

(1026/1981).

20. Olycksfallsförsäkring

53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksfö-

retagares olycksfallsförsäkring  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sta-

tens andel enligt 15 § i lagen om olycksfallsför-

säkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och

10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretaga-

re för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

(118/1991).

21. Frontveteranpensioner

52. Fronttillägg  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 74 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av front-

tillägg enligt lagen om frontmannapension

(119/1977) och enligt lagen om betalning av

fronttillägg utomlands (988/1988).

22. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 239 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar med stöd av lagen om skada, ådragen i

militärtjänst (404/1948) och andra lagar som an-

sluter sig till den. Anslaget får också användas

till betalning av ersättning med statens medel för

driftskostnaderna för krigsinvalidernas rehabili-
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terings- och vårdinrättningar. Anslaget får dess-

utom användas till betalning av sakkunnigarvo-

den som hänför sig till rehabiliterings- och sjuk-

vårdskostnader.

56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar

till krigsinvalider  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 960 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för rehabilitering av makar till krigsinvalider

och av änkor som har skött gravt handikappade

krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder

som statsrådet fastställer. Anslaget får också an-

vändas till betalning av sakkunnigarvoden som

hänför sig till rehabiliteringskostnader.

57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga

frontmän  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 110 000 euro.

Anslaget får enligt de grunder som statsrådet

fastställer användas till betalning av frontunder-

stöd till utländska frivilliga frontmän som lever i

svåra omständigheter i Estland eller någon an-

nanstans på det tidigare Sovjetunionens område

och som inom Finlands försvarsmakt deltog i

1939—1945 års krig. Frontunderstöd kan också

beviljas frivilliga frontmän som är fast bosatta i

Finland.

59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontve-

teraner  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för rehabilitering av frontveteraner med stöd

av lagen om rehabilitering av frontveteraner

(1184/1988). Anslaget får också användas till

betalning av undersöknings- och utvecklingsut-

gifter inom rehabiliteringen av frontveteraner.

Anslaget får dessutom användas till betalning av

sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabilite-

ringsvårdkostnader.

23. Annat skydd för personer som lidit skada 

av krigen

30. Statlig ersättning för vården av personer

som lidit skada av krigen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 350 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av den

statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen

om de krigsförflyttades sociala omvårdnad

(423/1940) betalas till kommunerna.

28. Annat utkomstskydd

50. Militärunderstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av

militärunderstöd enligt militärunderstödslagen

(781/1993).

51. Särskilt understöd till invandrare   (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 21 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd

enligt lagen om särskilt stöd till invandrare

(1192/2002).

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas 22 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd

enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtids-

arbetslösa (39/2005).

32. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social- och

hälsovårdens driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 307 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar för godkända driftskostnader med stöd

av vissa lagar som gäller social- och hälsovår-

den samt lagen om planering av och statsandel

för social- och hälsovården (733/1992) och den

förordning som givits med stöd av den. Anslaget
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får även användas till utjämningar enligt lagen

om statsandelar till kommunerna.

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårds-

enheter för forskningsverksamhet enligt lagen

om specialiserad sjukvård  (fast anslag)

Under momentet beviljas 48 747 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig

ersättning för forskningsverksamhet enligt 47

och 47 b § i lagen om specialiserad sjukvård

(1062/1989).

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårds-

enheter för kostnaderna för läkar- och tand-

läkarutbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 89 170 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig

ersättning för läkar- och tandläkarutbildning en-

ligt 47—47 b § i lagen om specialiserad sjuk-

vård (1062/1989).

34. Statlig ersättning till kommunerna för kost-

naderna för patienter som sinnesundersöks och

patientöverföringar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 370 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statli-

ga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen

(1116/1990). Anslaget får också användas till

betalning av statlig ersättning för de kostnader

som åsamkas kommuner och samkommuner

samt svenska staten för patientöverföringar en-

ligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och

Finland. Utöver detta får anslaget användas till

stödande av patientöverföringar enligt den nord-

iska konventionen om socialt bistånd och socia-

la tjänster i form av en ersättning av engångsna-

tur till kommunerna och samkommunerna till ett

belopp av 20 000 euro per överförd patient.

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt

inom social- och hälsovården  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 39 800 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av stats-

understöd för anläggnings- och utvecklingspro-

jekt inom social- och hälsovården enligt vissa la-

gar som gäller social- och hälsovården samt la-

gen om planering av och statsandel för social-

och hälsovården (733/1992) och de förordning-

ar som givits med stöd av den.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro använ-

das för betalning av statsunderstöd till sjuk-

vårdsdistrikten för kostnader som föranleds av

en effektivering av bekämpningen av smittsam-

ma sjukdomar som avses i lagen om smittsamma

sjukdomar (583/1986) samt pandemiberedska-

pen.

37. Statsbidrag till samkommunerna för sjuk-

vårdsdistrikten för kostnader för psykiatrisk

vård och rehabilitering av barn och ungdomar

samt för kostnader i samband med utvecklandet

av de kommunala mentalvårdstjänsterna (fast

anslag)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till statsbidrag till sjuk-

vårdsdistrikten för psykiatrisk vård och rehabili-

tering av barn och unga under 16 år samt till

kommunerna och samkommunerna för kostna-

der för att utveckla tjänster för att uppehålla den

psykiska hälsan och förebygga mentala problem

hos barn och unga. Statsbidraget uppgår till

högst 80 procent av kostnaderna för verksamhe-

ten.

Anslaget får också användas till kostnader för

rättspsykiatriska undersökningar av barn och

unga i samband med förundersökning av brott.

38. Statsandel till kommunerna för kostnader i

anslutning till det grundläggande utkomstskyd-

det  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 200 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

andel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997)

för kostnader i anslutning till det grundläggande

utkomstskyddet.

39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompe-

tenscentra inom det sociala området  (fast an-

slag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd till kompetenscentrum inom det soci-

ala området i enlighet med lagen om kompetens-
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centrumverksamhet inom det sociala området

(1230/2001).

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovår-

den

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av

dödsorsak  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

terna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak

enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak

(459/1973). Anslaget får användas till betalning

av arvoden och ersättningar enligt förordningen

om ersättningar för rättsmedicinska undersök-

ningar (862/2004).

31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och

hälsovårdstjänster på samiska  (fast anslag)

Under momentet beviljas 600 000 euro. 

Anslaget får användas till att betala statsun-

derstöd via sametinget till de kommuner inom

samernas i 4 § i sametingslagen (974/1995) av-

sedda hembygdsområde för att trygga social-

och hälsovårdstjänster på samiska.

32. Statlig ersättning för kostnaderna för ord-

nande av medling vid brott  (fast anslag)

Under momentet beviljas 6 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig

ersättning enligt lagen om medling vid brott och

i vissa tvister (1015/2005) för ersättande av

kostnader i anslutning till ordnandet av medling. 

53. Hälsofrämjande verksamhet och hälso-

övervakning

23. Hälsokontroll  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för den hälsoövervakning som förutsätts i

hälsoskyddslagen (763/1994), livsmedelslagen

(361/1995), gentekniklagen (377/1995), kemi-

kalielagen (744/1989) och strålskyddslagen

(592/1991), för forskning kring hälsoövervak-

ningen och för vidare- och fortbildning av perso-

nalen samt för övervakning av icke-joniserande

strålning. Anslaget får användas till avlönande

av personal motsvarande högst ett årsverke samt

för betalning av andra utgifter på grund av detta.

24. Övervakning av smittsamma sjukdomar  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 360 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för förebyggande av och information om

smittsamma sjukdomar enligt lagen om smitt-

samma sjukdomar (583/1986), för utredning och

uppföljning av oväntade epidemier samt för in-

ternationellt samarbete som dessa förutsätter.

Anslaget får också användas till betalning av

statsunderstöd enligt prövning som beviljas för

ovan nämnda ändamål. Anslaget får också an-

vändas till avlönande av personal motsvarande

högst ett årsverke samt för betalning av andra ut-

gifter på grund av detta.

50. Hälsofrämjande verksamhet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för hälsofrämjande verksamhet och åtgärder i

anslutning till verksamhet som avses i 27 § i la-

gen om inskränkande av tobaksrökning

(693/1976) samt med stöd av 10 § 1 punkten i la-

gen om nykterhetsarbete (828/1982) till betal-

ning av utgifter för förebyggande av olägenhe-

ter som förorsakas av rusmedelsbruk. Dessutom

får anslaget användas till betalning av utgifter

för information och upplysning om alkoholfrå-

gor samt till utgifter för förebyggande av narko-

tikaanvändning och vård av narkotikamissbru-

kare samt till betalning av utgifter som hänför

sig till främjande av hälsomotion. Anslaget får

användas till utgifter för avlönande av personal

motsvarande högst fyra årsverken samt till betal-

ning av övriga omkostnader för social- och häl-

sovårdsministeriet.
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57. Avbytarverksamhet för lantbruksföreta-

gare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avby-

tarservice för lantbruksföretagare  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 192 500 000 euro.

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 drifts-

kostnaderna för de avbytartjänster som avses i

lagens 35 §. Av anslaget får högst 182 000 euro

användas till ersättning för de nettokostnader

som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbyta-

re medfört för de lokala enheterna.

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna

för avbytarservicen för lantbruksföretagare

(fast anslag)

Under momentet beviljas 15 239 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den

statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i

lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

(1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas

pensionsanstalt och kommunerna för förvalt-

ningskostnaderna för avbytarservicen. Av ansla-

get får högst 94 000 euro användas för betalning

av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lo-

kala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen om

avbytarservice för lantbruksföretagare. 

92. Användningen av avkastningen av Pen-

ningautomatföreningens verksamhet

50. Understöd till samfund och stiftelser för

främjande av hälsa och socialt välbefinnande

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 306 000 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som

nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i

lotterilagen (1047/2001).

55. Statlig ersättning för driftskostnader för

krigsinvalidernas inrättningar  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 61 707 000 euro.

Anslaget får med stöd av 22 § 2 mom. i lotte-

rilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada,

ådragen i militärtjänst (404/1948) användas till

betalning av statlig ersättning för driftskostna-

der för krigsinvalidernas rehabiliterings- och

vårdinrättningar. Anslaget får också användas

till statlig ersättning som betalas för rådgiv-

ningstjänster. 

58. Vissa utgifter för rehabilitering  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i

lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabili-

tering för personer som tjänstgjort i vissa upp-

drag under Finlands krig (1039/1997). Anslaget

får också användas till betalning av sakkunnig-

arvoden som hänför sig till rehabiliteringskost-

naderna.

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 38 288 000 euro.

Anslaget får med stöd av 22 § 2 mom. i lotte-

rilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering

av frontveteraner (1184/1988) användas till be-

talning av utgifter för rehabilitering av frontve-

teraner. Anslaget får också användas till betal-

ning av undersöknings- och reseutgifter inom re-

habiliteringen av frontveteraner. Anslaget får

också användas till betalning av sakkunnigarvo-

den som hänför sig till rehabiliteringsvårdkost-

naderna.
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Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

21.  (34.01.21 och 23, delvis) Arbetsministeriets

omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

24 031 000 euro.

Anslaget får också användas för projekt som

EU har godkänt och för andra enskilda sampro-

jekt. Anslaget får också användas till betalning

av mervärdesskatteandelar, om ersättning för

mervärdesskatt ingår i inkomsterna från utom-

stående. Anslaget får även användas till finan-

siering av forsknings- och utvecklingsprojekt.

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

772 000 euro.

23. Arbetslivsprogram  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för inledande, genomförande och utvärde-

ring av olika försöks-, utvecklings- och forsk-

ningsprojekt inom programmet för utveckling av

arbetslivets produktivitet och kvalitet (Tykes). 

Anslaget får dessutom i anslutning till Tykes-

programmet användas till betalning av utgifter

för publicering av programmen och för informa-

tion i samband med dem, särskilda utredningar,

sakkunnigarvoden, anordnande av seminarier

och skapande av inhemska och utländska samar-

betsnätverk samt för avlönande av personal mot-

svarande högst 12 årsverken och till betalning av

utgifter för tillfällig personal som deltar i admi-

nistreringen av programmen. 

Anslaget får också användas för projekt som

EU har godkänt och för andra enskilda sampro-

jekt.

29.  (34.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom ar-

betsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 22 000 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av

mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgif-

terna under moment 34.06.51 och till betalning

av mervärdesskatteandelar som hänför sig till

statliga investeringsprojekt som finansieras med

medel under moment 34.06.64.

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivs-

program  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd för olika försöks- och utvecklingsprojekt

inom ramen för programmet för utveckling av

arbetslivets produktivitet och kvalitet och till be-

talning av utgifter för dylika projekt till statliga

ämbetsverk och inrättningar.

67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till

internationella organisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 530 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter, finansiella bidrag och betalnings-

skyldigheter till internationella organisationer

samt till betalning av utgifter för stödjande av

särskilda program.

05. Fullföljandet av de europeiska struktur-

fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s

strukturfondsprogram  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 125 722 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas 2007.
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Anslaget får användas för betalning av EU-

medfinansieringen av projekt för genomförande

av mål 1-, mål 2- och mål 3-program och gemen-

skapsinitiativprogrammet Equal under EU:s pro-

gramperiod 2000—2006 samt för betalning av

EU-medfinansieringen ur Europeiska socialfon-

den för teknisk hjälp i samband med genomför-

andet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslagen under

förvaltningsområdenas medfinansieringsmo-

ment användas för anställande av personal mot-

svarande högst 365 årsverken som behövs för

genomförandet av de program som Europeiska

socialfonden medfinansierar. Det maximala an-

talet årsverken som kan avlönas är det samman-

lagda antalet för både programperioden 2000—

2006 och programperioden 2007—2013, som fi-

nansieras under momenten 34.05.64 och

34.05.65. Anslaget får dessutom användas för

betalning av andra konsumtionsutgifter som är

nödvändiga för genomförandet av programmen.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 1 811 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeri-

ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-

turfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 809 000 euro. 

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av  mål 1-, mål 2- och

mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal,

Interreg och Urban samt innovativa åtgärdspro-

jekt vilka under programperioden 2000—2006

finansieras ur Europeiska socialfonden och Eu-

ropeiska regionala utvecklingsfonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under momenten 34.05.61 och

26.98.61 också användas för att anställa teknisk

hjälp och den personal som behövs för genom-

förande av de program som nämns ovan samt för

betalning av andra konsumtionsutgifter som är

nödvändiga för genomförandet av programmen

samt till betalning av de förbindelser som avser

EU:s programperiod 1995—1999.

Anslaget får dessutom användas till betalning

av Finlands betalningsskyldigheter enligt arti-

kel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förord-

ning (EG 1260/1999) och artikel 24 (reduktion,

suspension och upphävande av stöd) i rådets för-

ordning (EEG 2082/1993).

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig 1 931 000 euro av

anslaget under momentet till landskapet Kaja-

naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

64. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s

strukturfondsprogram under programperioden

2007—2013  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 901 000 euro.

År 2007 får nya beslut om beviljande av med-

el fattas till ett belopp av sammanlagt

99 005 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av EU:s

medfinansiering för projekt som verkställer

ESF-programmet för Fastlandsfinland för EU:s

programperiod 2007—2013 samt för betalning

av EU:s medfinansiering som ur Europeiska so-

cialfonden betalas för teknisk hjälp som hänför

sig till genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslaget under

moment 34.05.65 och i enlighet med moment

34.05.61 även användas för anställande av den

personal som behövs för genomförandet av de

program som Europeiska socialfonden medfi-

nansierar samt för betalning av andra konsum-

tionsutgifter som är nödvändiga för genomföran-

det av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet

reserveras 170 000 euro för teknisk hjälp i an-

slutning till betalning av finansministeriets ut-

gifter för den revisionsverksamhet som gäller

EU:s strukturfonder samt tillsammans med sta-

tens finansieringsandel under moment 34.05.65

till avlönande av personal motsvarande samman-

lagt högst två årsverken samt betalning av andra

utgifter.
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I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig av momentets bevill-

ningsfullmakt 5 252 000 euro och av anslaget

525 000 euro till landskapet Kajanaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

65. Statlig medfinansiering under program-

perioden 2007—2013 för projekt i vilka Europe-

iska socialfonden deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 744 000 euro. 

År 2007 får nya beslut om beviljande av med-

el fattas till ett belopp av sammanlagt

82 658 000 euro. 

Anslaget får användas för betalning av sta-

tens finansieringsandel för ESF-programmet för

Fastlandsfinland, genom vilket målet för regio-

nal konkurrenskraft och sysselsättning genom-

förs med medel ur Europeiska socialfonden un-

der programperioden 2007—2013.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 34.05.64, användas

även för anställande av teknisk hjälp och den

personal som behövs för genomförande av de

ovan nämnda programmen samt för betalning av

andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga

för genomförandet av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet

reserveras 170 000 euro för teknisk hjälp i an-

slutning till betalningen av finansministeriets ut-

gifter för den revisionsverksamhet som gäller

EU:s strukturfonder samt tillsammans med EU-

medfinansieringen under moment 34.05.64 till

avlönande av personal samt andra utgifter.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-

sök i Kajanaland hänför sig av momentets bevill-

ningsfullmakt 2 669 000 euro och av anslaget

278 000 euro till landskapet Kajanaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

06. Arbetskraftspolitiken

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas

lokalförvaltning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

144 617 000 euro.

Anslaget får användas även till betalning av

utgifter för försöks- och utvecklingsprojekt

inom den offentliga arbetskraftsservicen med

undantag för projekt som gäller arbetskraftspoli-

tisk vuxenutbildning, vilka finansieras med

medel under moment 34.06.51. Anslaget får

dessutom användas till utvecklande av arbetsför-

valtningen inom närområdena. 

Användningen av ett anslag som är avsett för

samservicekontorens och servicecentrens verk-

samhet förutsätter att kommunerna bidrar med

ungefär lika många tjänstemän som arbetskrafts-

byrån till de gemensamma verksamhetsställena.

Arbetsförvaltningen och kommunen svarar ge-

mensamt för verksamhetskostnaderna på det sätt

som arbetsministeriet närmare bestämmer.

31. Statlig ersättning till kommunerna för an-

ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliterings-

syfte  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statli-

ga ersättningar till kommunerna för anordnande

av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt

lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyf-

te (189/2001). Anslaget budgeteras enligt pre-

stationsprincipen.

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i

arbetskraftspolitisk vuxenutbildning  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 137 854 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utbild-

ningsstöd och ersättning för uppehälle enligt la-

gen om offentlig arbetskraftsservice

(1295/2002) för studerande inom arbetskraftspo-

litisk vuxenutbildning, dock inte personer som

deltar i utbildningsprojekt som följer ESF-pro-

grammet under programperioden 2000—2006

och finansieras med medel under moment

34.05.61 och 62. Anslaget får användas till be-

talning av arbetslöshetskassornas förvaltnings-

kostnader.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder  (fast anslag)

Under momentet beviljas 516 711 000 euro.
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Anslaget får användas för kostnader som för-

anleds av offentlig arbetskraftsservice enligt la-

gen om offentlig arbetskraftsservice

(1295/2002) och tjänster som kompletterar den-

na service, dock inte för kostnader som finansie-

ras under omkostnadsmomentet för arbetskrafts-

ärendenas lokalförvaltning 34.06.21 eller kost-

nader för lönesubventionens grunddel för stöd-

perioder som inletts 2006 eller senare eller kost-

nader för en andel som motsvarar startpengens

grunddel vilka finansieras under arbetsmark-

nadsstödsmomentet 34.06.52, inte heller för

kostnader enligt 4 kap. 6 § i lagen, kostnader för

försäkringsskydd som gäller arbetslivsträning

och arbetspraktik enligt 6 kap. 14 § i lagen eller

kostnader enligt 7 kap. 13 § 1 mom. 1 och

2 punkten, 9 kap. eller 10 kap. 3—5 § och 6 §

1 mom. 2 punkten i lagen. Anslaget får använ-

das för kostnader enligt statsrådets förordning

om användningen av vissa sysselsättnings-

anslag (1345/2002), dock inte för kostnader en-

ligt 1 och 2 kap. Anslaget får användas för kost-

nader enligt statsrådets förordning om offentlig

arbetskraftsservice (1344/2002), dock inte för

kostnader enligt 4 kap. Anslaget får användas för

kostnader enligt statsrådets förordning om för-

måner som hör till offentlig arbetskraftsservice

(1346/2002), dock inte för kostnader enligt 8 §.

Anslaget får användas till utgifter för avlöning

av personer med handikapp som anställts innan

sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft

och som fortfarande är anställda i samma an-

ställningsförhållande.

Användningsändamålet för det anslag som

anges ovan omfattar dock inte anslag i anslut-

ning till förvaltningsförsöket i Kajanaland, dvs.

anslag för anskaffning av arbetskraftspolitisk

vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § i lagen om of-

fentlig arbetskraftsservice (1295/2002), anslag

för sysselsättningsstöd och tilläggsstöd enligt

7 kap. i lagen, anslag för sysselsättningspoli-

tiskt projektstöd och företagsamhetsunderstöd

enligt 3 och 4 kap. i statsrådets förordning om

användningen av vissa sysselsättningsanslag

(1345/2002) och inte heller anslag som används

till utgifter för avlönande av personer med han-

dikapp som anställts innan sysselsättningslagen

(275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är

anställda i samma anställningsförhållande.

Anslaget får användas till information om ar-

betskraftsutbildningen, till anbudsförfrågning

via annonsering och till anskaffningsannonse-

ring samt till betalning av utgifter för utveck-

lings-, försöks- och utredningsarbete som stöder

planeringen och anskaffningen av arbetskrafts-

utbildningen. Anslaget får också användas till

betalning av utgifter för anskaffning av utbild-

nings- och konsultservice samt till avlöning av

personal som motsvarar högst ett årsverke. An-

slaget får användas till anskaffning av utbild-

ning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen

Utbildning Nordkalotten.

Dessutom får av anslaget användas högst

437 000 euro till betalning av utgifter för kom-

petensutveckling för arbetskraft från de ryska

närområdena så som arbetsministeriet närmare

föreskriver. Under 2007 får anskaffningsavtal

ingås så att de åsamkar staten utgifter om högst

100 000 euro efter 2007.

Anslaget får också användas till konsumtions-

utgifter. Överföringsutgifterna budgeteras en-

ligt prestationsprincipen, med undantag av

Statskontorets olycksfallsförsäkringspremie

som budgeteras på basis av betalningsbeslut.

Med undantag av förvaltningsförsöket i

Kajanaland kan statliga ämbetsverk och inrätt-

ningar för sysselsättande av arbetslösa enligt

7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservi-

ce anvisas anslag för avlöning av personal mot-

svarande högst 1 700 årsverken till löner som

högst motsvarar en månadslön på 2 200 euro.

Anskaffning av offentlig arbetskraftsservice

och tjänster som kompletterar denna service får,

med undantag av anskaffningar av arbetskrafts-

politisk vuxenutbildning inom ramen för förvalt-

ningsförsöket i Kajanaland, åsamka staten utgif-

ter om högst 110 200 000 euro efter år 2007.

Av anslaget reserveras 8 000 000 euro som

enligt beslut av statsrådet skall användas till ut-

gifter för lindrande av sådana oförutsedda stör-

ningar som omstruktureringen av ekonomin för-

orsakar sysselsättningen och produktionsverk-

samheten. 
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52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

716 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av arbets-

marknadsstöd och ersättning för uppehälle som

betalas på grundval av lagen om utkomstskydd

för arbetslösa (1290/2002) samt lagen om främ-

jande av invandrares integration samt mottagan-

de av asylsökande (493/1999), dock inte av för-

måner som betalas till personer som deltar i ar-

betskraftspolitiska projekt som följer ESF-pro-

grammet under programperioden 2000—2006

och finansieras med medel under moment

34.05.61 och 62. Anslaget får användas till be-

talning av grunddelen av den lönesubvention

som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts-

service (1295/2002) betalas till arbetsgivaren för

de personer berättigade till arbetsmarknadsstöd

som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 130 da-

gar på grund av arbetslöshet eller utkomstskydd

för arbetslösa i 500 dagar. I fråga om dem som

fått arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar förut-

sätts också att de inte alls har arbetat under den

arbetslöshet som berättigar till lönesubvention

eller att deras arbete på den öppna arbetsmarkna-

den har varit ringa eller sporadiskt. Anslaget får

med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsser-

vice användas till betalning av en andel som

motsvarar startpengens grunddel till personer

som är berättigade till arbetsmarknadsstöd. An-

slaget får dessutom användas till betalning av er-

sättning för uppehälle enligt 10 kap. 3 § i lagen

om offentlig arbetskraftsservice för personer

som deltar i arbetslivsträning och arbetspraktik,

dock inte till betalning av ersättning för uppehäl-

le för personer som deltar i arbetskraftspolitiska

projekt som under programperioden 2000—

2006 genomförs inom ramen för ESF-program-

met och finansieras med medel under moment

34.05.61 och 62. Anslaget får användas för kost-

nader för försäkringsskydd som gäller arbets-

livsträning och arbetspraktik enligt 6 kap. 14 § i

lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Vid nettobudgeteringen beaktas med stöd av

3 a § 1 mom. 5 punkten i lagen om statsbudge-

ten de likviditetsbelopp som betalas till Folkpen-

sionsanstalten, minskade med den återbäring

som Folkpensionsanstalten betalar.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sys-

selsättningsfrämjande syfte  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 718 000 euro.

Anslaget får på basis av lagen om offentlig ar-

betskraftsservice användas till investeringsun-

derstöd enligt 1 kap. i statsrådets förordning om

användning av vissa sysselsättningsanslag samt

till sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i

förordningen. Anslaget får användas även till

betalning av utgifter för sådana statliga anskaff-

ningar som räknas som investeringar. Använd-

ningsändamålet för anslaget under momentet

omfattar dock inte anslag i anslutning till för-

valtningsförsöket i Kajanaland.

År 2007 får med undantag av investeringar

som hör till förvaltningsförsöket i Kajanaland

ingås nya förbindelser för investeringar i syssel-

sättningsfrämjande syfte till ett värde av högst

34 718 000 euro. För den del av 2006 års full-

makt som blir oanvänd får förbindelser ingås

2007. 

Av fullmakten reserveras 8 000 000 euro som

enligt beslut av statsrådet skall användas till för-

bindelser för lindrande av sådana oförutsedda

störningar som omstruktureringen av ekonomin

förorsakar sysselsättningen och produktions-

verksamheten.

Under momentet får även betalas investe-

ringsutgifter som budgeteras på basis av betal-

ningsbeslut.

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flykt-

ingar och asylsökande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 739 000 euro.

Anslaget får på grundval av lagen om främ-

jande av invandrares integration samt mottagan-

de av asylsökande (493/1999) användas till be-

talning av omkostnaderna för statliga förlägg-

ningar, utgifterna för ordnande av flyktingars in-

resa i landet, hälsoundersökningar i utflyttnings-

landet och utbildning samt till ordnande av ut-
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bildning och information i syfte att främja mot-

tagningsverksamheten. Anslaget får användas

till betalning av utgifterna för anskaffning av

service som i särskilda situationer är nödvändig

för att mottagningen skall kunna ske, till kostna-

derna för integration och för delegationen för

mottagande av asylsökande samt för betalning

av olycksfallsersättningar och gruppansvarsför-

säkringar för dem som deltar i åtgärder ordnade

av förläggningarna och för betalning av de sköt-

selkostnader som Statskontoret tar ut för dessa. 

Dessutom får anslaget användas för inrättan-

de av ett system för att hjälpa dem som fallit of-

fer för människohandel samt finansiering av

verksamhet som hänför sig till det i enlighet med

lagen om främjande av invandrares integration

samt mottagande av asylsökande (493/1999).

Av anslaget får högst 505 000 euro användas

till anskaffning av rättshjälpstjänster för asylsö-

kande och flyktingar. Anslaget får dessutom an-

vändas till förebyggande och uppföljning av ra-

sism och etnisk diskriminering och till utbild-

ning för bekämpande av diskriminering samt

högst 200 000 euro av anslaget till genomföran-

de av integrationsfrämjande projekt. Anslaget

får användas till avlöning av personal som mot-

svarar högst 103 årsverken.

28.  (34.07.29) Samhällsorientering för återflyt-

tare  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden och andra utgifter för den sam-

hällsorientering som ordnas på basis av 48 § i ut-

länningslagen (301/2004) och för ordnande av

den språkexamen som utarbetats för att testa

kunskaperna i finska eller svenska. Av anslaget

får högst 5 000 euro användas för sakkunnig-

arvoden. Anslaget budgeteras enligt prestations-

principen.

30. Statlig ersättning till kommunerna för sär-

skilda kostnader för utkomststöd till personer

som flyttar till Finland och för social- och häl-

sovård som ges dem  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 300 000 euro.

Anslaget får på de grunder som fastställs av

statsrådet (512/1999) användas för ersättningar

till kommunerna för kostnaderna för utkomst-

stöd till personer som flyttar till Finland från det

tidigare Sovjetunionens område och för särskil-

da kostnader för social- och hälsovård som ges

dem.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 59 327 000 euro.

Anslaget får på de grunder som statsrådet be-

stämmer (512/1999) användas till betalning av

utgifter för ordnandet av verksamhet som stöder

flyktingars integration, kalkylerad ersättning till

kommunerna för kostnaderna för social- och häl-

sovård samt ersättning för utkomststöd, tolkser-

vice och särskilda kostnader, för utgifter för

återflyttning samt till kommuner, samkommu-

ner och sammanslutningar för utgifter för de för-

läggningar för asylsökande som de driver och för

grupp- och familjegrupphem, tolkcentraler och

andra behövliga utgifter. Anslaget får också an-

vändas till betalning av olycksfallsersättningar

och gruppansvarsförsäkringar för personer som

deltar i åtgärder ordnade av förläggningarna

samt till betalning av de skötselkostnader som

Statskontoret tar ut för dem. Anslaget får använ-

das till ordnande av utkomst för och omsorg om

utlänningar som har tagits i förvar på grundval

av 121—123 § i utlänningslagen (301/2004).

Anslaget får också användas till konsumtionsut-

gifter. Flyktingkvoten för 2007 är 750 personer.

Anslaget får i enlighet med lagen om främjan-

de av invandrares integration samt mottagande

av asylsökande (493/1999) användas för utgifter

som föranleds kommunerna för ordnandet av so-

cial- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster

för personer som fallit offer för människohandel

och som placerats i eller bor i kommunen.

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets 

förvaltningsområde

23. Civiltjänst  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 893 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av kost-

nader som föranleds av civiltjänst och komplet-

terande tjänstgöring som ordnas med stöd av ci-

viltjänstlagen (1723/1991) samt till betalning av

kostnader för uppehälle och dagpenning för ci-

viltjänstgörare som tjänstgör inom arbetsförvalt-

ningen.

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 000 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen

om lönegaranti för sjömän (1108/2000). Ansla-

get får också användas till konsumtionsutgifter.

Av anslaget får högst 673 000 euro användas till

myndigheternas betalningar och rättegångskost-

nader vilka anknyter till förfarandet med lönega-

ranti samt till betalning av konkurskostnader. 

51. Vissa former av sjömansservice  (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den

andel som staten enligt lagen om service- och

studieverksamhet för sjömän (452/1972) skall

betala för verksamheten i fråga och till service

enligt förordningen om ingående av arbetsavtal

som avses i sjömanslagen (783/1995) samt med

stöd av sjömanslagen (423/1978) och semester-

lagen för sjömän (433/1984) till betalning av

kostnader för sjömäns resor för semester eller

föräldraledighet och till betalning av statens an-

del av kostnaderna för sjömäns resor i samband

med att ett anställningsförhållande börjar eller

upphör. Anslaget får också användas till kon-

sumtionsutgifter. 
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21.  (35.01.21 och 35.99.22) Miljöministeriets

omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

34 045 000 euro.

Anslaget får användas till den nationella fi-

nansieringsandelen för inrättandet av en natio-

nell enhet för EU:s finansiella instrument Life+.

Av anslaget reserveras 150 000 euro för stat-

lig medfinansiering av genomförandet av den

internationella planeringstävlingen Suur-Hel-

singin metropolialueen visio 2050.

10. Miljövård

27. Bekämpning av miljöskador  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 2 667 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av ordnandet av bekämpning

av olje- och andra miljöskador, anskaffning av

bekämpningsredskap och vidtagandet av be-

kämpningsåtgärder samt utredningar som direkt

anknyter till bekämpningen av miljöskador. An-

slaget får även användas till utgifter som för-

anleds av internationellt samarbete och utbild-

nings- och utvecklingsarbete inom området samt

för rättegångar och för arvoden till förrådsför-

valtare med uppgiften som bisyssla och för arvo-

den till dem som deltar i bekämpningsarbeten.

Utgifterna för anskaffning av bekämpningsred-

skap budgeteras på basis av förbindelser.

Anslaget får även användas till betalning av

utgifter som föranleds den behöriga myndighe-

ten av att olagliga internationella avfalls-

transporter måste återbördas och av att alla kost-

nader inte alltid genast kan uppbäras hos den

som ordnat transporterna. 

60. Överföring till oljeskyddsfonden  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av över-

föringen till oljeskyddsfonden med stöd av 7 § i

lagen om oljeavfallsavgift (894/1986).

63. Främjande av miljövården  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och av-

loppsåtgärder (686/2004) för investeringar som

främjar vattenvården i samhällen och på gles-

bygden.

Anslaget får användas även till betalning av

räntegottgörelser för lån som beviljats före 1995

för samhällenas investeringar i vattenvård enligt

lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters

medel (1015/1977).

Räntegottgörelsen för samhällenas vatten-

vårdslån är under de åtta första låneåren fyra

procentenheter och under låneåren 9—16 två

procentenheter. Efter det sextonde låneåret beta-

las ingen räntegottgörelse. Räntegottgörelsen är

för alla lån alltid högst lika stor som den ränta

som kreditinstitutet uppbär. 

65. Oljeavfallshantering som finansieras med

oljeavfallsavgiften  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 300 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om olje-

avfallsavgift användas för att täcka utgifter för

oljeavfall och insamling, transport, lagring och

behandling av oljeavfall enligt de grunder som

närmare bestäms i statsrådets beslut om använd-

ningen av de medel som inflyter i oljeavfallsav-

gifter till oljeavfallshantering (1191/1997).
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67. Främjande av miljösamarbete i länder i Fin-

lands närområden  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till understöd av sam-

arbetsprojekt för tekniskt bistånd som avser mil-

jövård i Finlands närområden, i synnerhet i nord-

västra Ryssland. Av anslaget får dessutom beta-

las understöd till företag och sammanslutningar

för kostnader för planering och genomförande

av mindre investeringsprojekt som avser miljö-

vård i nordvästra Ryssland.

Anslaget får användas även till avlönande av

personal motsvarande högst fem årsverken för

uppgifter som hänför sig till beredning, genom-

förande och övervakning av projekt gällande

närområdessamarbetet inom miljöförvaltningen.

Användningen av anslaget regleras av statsrå-

dets förordning om beviljande av understöd för

miljöprojekt i Finlands närområden i östra och

mellersta Europa (1197/2002).

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av

miljöskador  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-

leds av anskaffning av ett kombinationsfartyg

som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador.

77. Miljövårdsarbeten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för planering och byggande av miljövårdsar-

beten, grundlig renovering och byggnadsskyl-

digheter samt till betalning av utgifter för utfö-

rande av statens vatten- och avloppsarbeten en-

ligt lagen om stödjande av vatten- och avlopps-

åtgärder (686/2004) samt av statliga avfallshan-

teringsarbeten enligt avfallslagen (1072/1993).

Avtal får ingås om att ett slutfört arbete överlåts

till kommunen eller en annan samarbetspartner.

Samtidigt skall man komma överens om de vill-

kor som mottagaren av arbetet skall iaktta efter

överlåtelsen. Förbindelser som gäller nya pro-

jekt får ingås så att det behov av anslag som

dessa föranleder efter 2007 är högst 1 000 000

euro.

20. Samhällen, användning av områden och 

naturvård

22. Vissa utgifter för naturvård  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 112 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter för skötsel

och guidning i fråga om andra naturskyddsområ-

den än sådana som är i Forststyrelsens besitt-

ning. Anslaget får dessutom inom dessa natur-

skyddsområdena användas för nybyggen samt

för betalning av utgifter för ombyggnad, repara-

tion, underhåll och rivning av befintliga byggna-

der, konstruktioner, vägar och vägavsnitt. 

Anslaget får dessutom användas till betalning

av utgifter för inventering, utmärkning och vård

av naturskyddsområden på privat mark, märk-

ning av stora rovfåglars boträd, vård av hotade

arter och landskapsvårdsområden samt utgifter i

samband med planeringen av naturvården och

planeringen i anslutning till tillämpningen av

marktäktslagen. Anslaget får även användas till

iståndsättning av sådana täkter som uppkommit

innan marktäktslagen trädde i kraft. 

Anslaget får också användas för att ordna

vård för skadade vilda djur samt för sådan vård

av djur som förutsätts i EU:s CITES-förordning.

37. Understöd för planläggning i kommuner och

styrning av markanvändningen  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 850 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd för utgifterna för områdesarkitektsverksam-

heten samt understöd för uppgörande av general-

planer för områden som på riksomfattande nivå

är viktiga med tanke på samhällsutvecklingen,

naturvården, landskapet, den byggda kulturmil-

jön samt rekreation. Vidare får anslaget använ-

das till betalning av understöd för anskaffning av

regionala rekreationsområden till kommuner

och sammanslutningar som inrättats för anskaff-

ning av rekreationsområden till kommunerna.

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-

gifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 23 778 000 euro.
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Anslaget får användas för de offentliga för-

valtningsuppgifter som Forststyrelsen utför un-

der ledning av miljöministeriet. Anslaget får an-

vändas för utgifter för skötsel och guidning i frå-

ga om nationalparker, övriga naturskyddsområ-

den samt ödemarksområden som Forststyrelsen

besitter. Anslaget får dessutom inom natur-

skyddsområdena användas för byggande som

stöder skyddsändamålet samt för betalning av

utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll

och rivning av befintliga byggnader, konstruk-

tioner, vägar och vägavsnitt samt för anskaff-

ning av byggnader som är belägna inom eller

som är nödvändiga för naturskyddsområdena.

Målen för verksamheten inom miljöministeri-

ets ansvarsområde är:

— Forststyrelsen fortsätter genomförandet

av handlingsplanen för mångfald i skogarna i

södra Finland (METSO).

— Forststyrelsen sköter verkställandet av

målen för skydd av de områden i dess besittning

som hör till Natura 2000 -nätverket i enlighet

med de mål som ställts vid planeringen av sköt-

sel, återställande och användning.

— Forststyrelsen främjar det riksomfattande

skydd och uppföljande av hotade djur- och växt-

arter som hör till dess ansvarsområde.

— Forststyrelsen deltar i programmet för in-

ventering av den marina undervattensmiljön i

enlighet med programmet för skydd av Öster-

sjön.

— Forststyrelsen förbättrar uppsättningen av

tjänster, guidningen och slitstyrkan i natur-

skyddsområden som är viktiga med tanke på na-

turturism och rekreation.

63. Vissa ersättningar i samband med naturvår-

den  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ningar till markägare eller innehavare av särskil-

da rättigheter för ekonomiska förluster på grund

av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i

naturvårdslagen. Anslaget får användas för be-

talning av ersättningar för de kostnader som sta-

ten enligt 53 § i naturvårdslagen, 197 § i mark-

användnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen

om enskilda vägar påförs på grund av genomför-

andet av nätverket Natura 2000. Anslaget får

även användas till betalning av ersättningar på

grund av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktsla-

gen. Därutöver får anslaget användas till ersätt-

ning för olägenheter som avses i 55 § 2 mom. i

naturvårdslagen samt för genomförande av för-

söksprojekt som avser handeln med naturvärden

i anslutning till skyddet av skogen. Med ansla-

get täcks även eventuella utgifter för ersättnings-

förrättningar. 

Anslaget får även användas till ersättningar

som betalas av de regionala miljöcentralerna för

skador som orsakas av fridlysta, sällsynta djur

samt till utgifter som föranleds av åtgärder för

att förhindra sådana skador och åtgärder för

skydd av fridlysta, sällsynta djurbestånd. Vidare

får anslaget användas till betalning av ränta på

periodiserade ersättningsposter. Storleken på

räntan bestäms i enlighet med 95 § 1 mom. i la-

gen om inlösen av fast egendom och särskilda

rättigheter. 

För fullföljandet av de naturskyddsprogram

som statsrådet fastställt får år 2007 ingås avtal

och avges förbindelser som under åren efter år

2007 föranleder utgifter om högst 16 000 000

euro. Utgifterna på grund av fullmakten får upp-

gå till högst 7 000 000 euro före utgången av år

2008, högst 12 000 000 euro före utgången av år

2009 och sammanlagt högst 16 000 000 euro

före utgången av år 2010. 

64. Understöd för vård av byggnadsarvet  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 350 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgif-

ter som föranleds staten av ersättningar och

skydd av byggnader med stöd av 11 och 13 § i

byggnadsskyddslagen (60/1985) samt för betal-

ning av understöd till kommunerna enligt 57 §

3 mom. i markanvändnings- och bygglagen

(132/1999).

Anslaget får dessutom användas till betalning

av understöd till privata ägare, samfund som

främjar vården av byggnadsarvet, kommuner

och samkommuner för underhåll, skydd och för-

bättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och
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deras omedelbara omgivning samt för utred-

ningar som förutsätts för att dessa skall bevaras

och för informationstjänst. Anslaget får även an-

vändas till betalning av understöd för vård och

iståndsättning av byggd miljö som ingår i vikti-

ga landskapsområden och nationella stadspar-

ker.

Kommuner och samkommuner kan beviljas

understöd även för anskaffning av ett kulturhis-

toriskt värdefullt objekt om de kostnader som

anskaffningen föranleder är oskäligt höga med

hänsyn till kommunens eller samkommunens

ekonomiska ställning.

Understöd för vård av byggnadsarvet får be-

viljas för högst 50 procent av kostnaderna för åt-

gärderna. Om ett objekt är synnerligen värde-

fullt, till byggnadsstilen typiskt eller unikt och

det är svårt att tillämpa ett nytt användningssätt

på det eller om det är av nationellt värde, kan un-

derstöd beviljas till ett större belopp, dock för

högst 80 procent av kostnaderna för åtgärderna.

76. Anskaffning av naturskyddsområden  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till köp och inlösen av

jord- och vattenområden samt byggnader för na-

turskyddsändamål samt till förvärv av områden

som skall införlivas med ödemarksområden. An-

slaget får användas även till betalning av utgif-

ter som föranleds av värderingar, lantmäteriför-

rättningar och anskaffningsuppgifter i samband

med anskaffning av områden för natur-

skyddsändamål till staten samt till fastighets-

skötsel inom områden som är i miljöministeriets

besittning. Dessutom får anslaget användas till

betalning av ränta på periodiserade poster av kö-

pesumman. Storleken på räntan bestäms i enlig-

het med 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast

egendom och särskilda rättigheter. 

För fullföljandet av de naturskyddsprogram

som statsrådet har fastställt får år 2007 ingås av-

tal och avges förbindelser som efter år 2007

föranleder kostnader om sammanlagt högst

15 800 000 euro. Utgifterna på grund av full-

makten får uppgå till högst 5 000 000 euro före

utgången av år 2008, högst 10 000 000 euro före

utgången av år 2009 och sammanlagt högst

15 800 000 euro före utgången av år 2010. 

30. Främjande av boendet

54. Bostadsbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 440 500 000 euro. 

Anslaget får användas till betalning av bo-

stadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag

(408/1975). 

55. Understöd för reparationsverksamhet  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 500 000 euro.

Anslaget får användas för understöd enligt la-

gen om understöd för reparation av bostäder,

energiunderstöd och understöd för sanitära olä-

genheter (1184/2005). År 2007 beviljas inga bi-

drag för bedömningar av bostäders skick eller

uppgörande av en servicebok, och energiunder-

stöden koncentreras med stöd av 7a kap. i för-

ordningen om understöd för reparation av bostä-

der, energiunderstöd och understöd för sanitära

olägenheter (128/2006) till småhus samt till

energisyn av fastigheter som anslutits till

bostadsfastighetsbranschens avtal om energi-

sparande.

Understöd som beviljats före år 2006 med

stöd av lagen om understöd för reparation av bo-

städer och energiunderstöd (1021/2002) och la-

gen om understöd för reparation av bostäder

(1031/1998) betalas av medel ur statens

bostadsfond.

60. Överföring till statens bostadsfond

Under momentet beviljas inget anslag.

Aravalån, räntestödslån och statsborgen

År 2007 får av Statens bostadsfonds medel

beviljas lån enligt aravalagen (1189/1993) samt

godkännas lån enligt lagen om räntestöd för hy-

resbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

och lagen om räntestöd för ägarbostadslån

(1204/1993) samt enligt lagen om räntestöd för

lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) såsom

räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst

790 000 000 euro. Av detta belopp får andelen
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lån enligt aravalagen uppgå till högst 90 000 000

euro. År 2007 beviljas inga lån för byggnadsti-

den, aravaombyggnadslån eller ägarbostadsara-

valån.

År 2007 får lån enligt lagen om statliga och

kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och

hyreshusproduktion (126/2003) godkännas som

borgenslån så att beloppet av det borgensansvar

som föranleds staten är sammanlagt högst

35 000 000 euro. 

Det totala beloppet av statens ansvar enligt la-

gen om statsborgen för ägarbostadslån

(204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån

vara högst 2 600 000 000 euro vid utgången av

2007. Till lån som beviljas enligt lagen om rän-

testöd för hyresbostadslån och bostadsrättshus-

lån samt lagen om räntestöd för ägarbostadslån

kommer dessutom statens ansvar enligt fullmak-

ten att godkänna lånen. 

För att lindra svårigheter som uppstått obero-

ende av den som tagit ett personligt aravalån kan

år 2007 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i

aravaförordningen (1587/1993) beviljas upp-

skov med betalningen av räntor eller amorte-

ringar på lån eller bådadera till ett belopp av

sammanlagt högst 300 000 euro.

Statskontoret har rätt att i samband med den

frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen

om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på

personligt bostadslån som beviljats av statens

bostadsfonds medel och som skall betalas tillba-

ka till bostadsfonden.

När aravahyreshus som permanent står tom-

ma rivs i områden med minskande befolkning får

statens ansvar i enlighet med 17 a § i aravabe-

gränsningslagen (1190/1993) uppgå till sam-

manlagt högst 3 500 000 euro år 2007. Om det är

nödvändigt för förhindrande av större kreditför-

luster i områden där bostadsbehovet minskar får

dessutom statens ansvar för aravalånekapital

med stöd av 16 a § i aravabegränsningslagen

uppgå till sammanlagt högst 3 000 000 euro år

2007.

Av Statens bostadsfonds medel betalas ränte-

stöd, räntegottgörelser och kreditreserverings-

ersättningar enligt lagen om räntestöd för hyres-

bostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om rän-

testöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om

räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), la-

gen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om

räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och

lagen om räntestödslån för anskaffande av ägar-

bostad (639/1982). Av bostadsfondens medel

täcks dessutom statens ansvar enligt 9 och 9 a § i

lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i

lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen

om räntestöd för hyresbostadslån och bo-

stadsrättshuslån, lagen om statliga och kommu-

nala borgenslån för bostadsrättshus- och hyres-

husproduktion samt lagen om statsborgen för

ägarbostadslån. Av bostadsfondens medel beta-

las också bostadssparpremier enligt lagen om

bostadssparpremie (862/1980). 

Understöd

År 2007 får av statens bostadsfonds medel be-

viljas understöd enligt lagen om understöd för

förbättring av bostadsförhållandena för grupper

med särskilda behov (1281/2004) för samman-

lagt högst 45 000 000 euro. 

År 2007 får av statens bostadsfonds medel be-

viljas understöd enligt lagen gällande understöd

för sanering av ekonomin i hyreshus eller i bo-

stadsrättshus (657/2000) till ett belopp av sam-

manlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Stats-

kontoret får använda högst 110 000 euro för

kostnader för utredningar och åtgärder som

främjar saneringen av ekonomin och plane-

ringen av underhåll i fråga om bostadssamfund

som har ekonomiska svårigheter.

Av statens bostadsfonds medel får år 2007

med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) be-

viljas rivningsunderstöd för bostäder till ett be-

lopp av sammanlagt högst 2 000 000 euro enligt

vad som närmare bestäms genom statsrådets

förordning om bidrag till kostnader för rivning

av aravahyreshus (79/2006).

Av statens bostadsfonds medel får år 2007

med stöd av statsunderstödslagen beviljas tids-

bestämda projektbaserade understöd till ett sam-

manlagt belopp av högst 13 000 000 euro enligt

vad som närmare bestäms genom statsrådets

förordning om statsunderstöd som åren 2005—
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2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i

nya bostadsområden (1279/2004).

År 2007 får kommunerna i huvudstadsregio-

nen (Helsingfors, Esbo och Vanda) av statens

bostadsfonds medel med stöd av statsunder-

stödslagen beviljas tidsbundna understöd för bo-

stadsområden för utvecklande av förorterna i

synnerhet i anslutning till utfyllnadsbyggande

uppgående till sammanlagt högst 1 000 000 eu-

ro. Statens bostadsfond godkänner kostnaderna

för ett projekt som understöds samt beviljar un-

derstödet. En förutsättning för beviljandet är att

det görs upp en övergripande plan över utveck-

landet av bostadsområdet. Understöd kan bevil-

jas för utvecklande av boendemiljöns trivsam-

het och kvalitet samt för förbättrande av säker-

heten. Dessutom kan bidrag beviljas för plane-

ring och organisering av ovan avsedda projekt

samt för att förverkliga gemensamma utrymmen

för invånarna. Understödet uppgår till högst 10

procent av kostnaderna. Understöd kan inte be-

viljas om understödstagaren har beviljats annat

understöd för samma kostnader.

År 2007 får av statens bostadsfonds medel

med stöd av statsunderstödslagen beviljas sam-

manlagt högst 600 000 euro som tidsbundna pro-

jektbaserade understöd för utvecklande av såda-

na höghusdominerade områden som lider av den

minskade efterfrågan på aravahyresbostäder.

Dessa områden skall vara belägna i sådana plöts-

liga strukturomvandlingsområden som utvalts

av statsrådet eller i kommuner som omfattas av

projektet Nyttjandegrad och där det råder ett

stort överutbud på aravahyresbostäder. Statens

bostadsfond utser projektområdena och beviljar

understöden. En förutsättning för beviljandet av

understöd är att det över utvecklandet av områ-

det görs upp en helhetsplan som ansluter till ut-

vecklandet av bostadsförhållandena i kommu-

nen. Kommunerna kan beviljas understöd för ut-

vecklings- och planeringskostnader samt för

projektkostnader i anslutning till dem. Understö-

det uppgår till högst 35 procent av kostnaderna.

Understöd kan inte beviljas om understödstaga-

ren har beviljats annat understöd för samma

kostnader. Dessutom får villkorliga förhandsbe-

slut fattas om de understöd som beviljas för

nämnda ändamål åren 2008—2010 på det sättet

att det sammanlagda beloppet av understöd och

villkorliga förhandsbeslut som beviljats från och

med år 2006 uppgår till högst 2 000 000 euro.

Fullmakter gällande medelsanskaffning

Bostadsfonden får ha kortfristiga lån till ett

belopp högst 2 300 000 000 euro samtidigt. 

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

65 463 000 euro.

50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

4 679 000 euro. 

60. Finlands miljöcentral

21. Finlands miljöcentrals omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

25 062 000 euro.

70. Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 639 000 euro. 

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets 

förvaltningsområde

26. Vissa ersättningar  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 440 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som åsam-

kas Säkerhetsteknikcentralen av marknadskon-
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trollen över CE-märkta byggprodukter och kon-

trollen över begränsningen av användningen av

farliga ämnen i elektriska och elektroniska pro-

dukter samt till utgifter som åsamkas Finlands

Standardiseringsförbund SFS rf för skötseln av

uppgifter som hänför sig till programmet för till-

delning av Europeiska unionens miljömärke.

29.  (35.99.19) Mervärdesskatteutgifter inom

miljöministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas 9 000 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets

vidkommande för projekt i vilka EU:s struktur-

fonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 039 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-

vända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den

statliga medfinansieringen av projekt för

genomförande av mål 1- och 2 -program under

programperioden 2000—2006 samt för gemen-

skapsinitiativ och innovativa åtgärder vilka fi-

nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-

fonden.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfinan-

sieringen under moment 26.98.61, användas

även för anställande av teknisk hjälp och den

personal som behövs för genomförande av de

ovan nämnda programmen samt för betalning av

andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga

för genomförande av programmen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

63. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och na-

turvårdsprojekt  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av pro-

jekt godkända av EU-kommissionen som delfi-

nansieras ur LIFE-miljöfonden och till utbetal-

ning av EU-medfinansieringsandelar för andra

pilotprojekt samt till löneutgifter för personal

inom den nationella enhet (National Agency)

som sköter administrationen av det finansiella

instrumentet Life+.

Anslaget får användas till avlönande av per-

sonal motsvarande ca 50 årsverken för projekt-

uppgifter. Under momentet nettobudgeteras de

sjukdagpenningar och moderskapspenningar

som betalas till arbetsgivaren.

65. Vissa understöd  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till riksomfattande naturskydds- och miljö-

organisationer, riksomfattande organisationer

inom bostads- och byggnadsbranschen för infor-

mations- och upplysningsverksamhet, under-

stöd enligt 12 § i lagen om främjande av skärgår-

dens utveckling (494/1981) för projekt som

främjar miljövården i skärgården samt till betal-

ning av understöd till verksamhet som främjar

avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområ-

den. Anslaget får även användas till stödjande av

sådan nationellt betydande verksamhet av pro-

jektnatur som främjar en hållbar utveckling, vär-

nande om kulturmiljön samt annan miljöfostran

och miljöupplysning samt till understöd till na-

turvetenskapliga föreningar för utarbetande av

utredningar och rapporter som stöder ett riksom-

fattande system för uppföljning av naturens

mångfald.

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till

internationellt samarbete  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av med-

lemsavgifter och finansiella bidrag till interna-

tionella organisationer och konventioner i an-

slutning till miljöministeriets förvaltningsområ-

de samt till övriga betalningar som föranleds av

internationella förbindelser utomlands.
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

2 328 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor

på skulden i euro, föråldrade räntor och räntor

som förorsakas av kortfristig tillfällig finansie-

ring samt utgifter i euro för de derivatavtal som

ingåtts för att reglera låneportföljens riskposi-

tion. 

Såsom inkomster beaktas i nettobudgete-

ringen ränteinkomsterna från statslån och de in-

komster som flyter in från derivat som skyddar

räntebetalningen i fråga om statslån.

03. Ränta på skulden i utländsk valuta

90. Ränta på skulden i utländsk valuta  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor

på skulden i utländsk valuta, föråldrade räntor

och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig

finansiering samt utgifter i utländsk valuta för de

derivatavtal som ingåtts för att reglera låneport-

följens riskposition.

09. Övriga utgifter för statsskulden

21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av förberedelser för statens

upplåning och skuldhantering, upptagande och

emission av lån, återbetalning av lån, utgifter

som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvo-

den och andra arvoden samt till betalning av öv-

riga utgifter för förverkligandet av upplåning

och skuldhantering. Anslaget får även användas

till driftskostnader för clearing- och betalnings-

system och till betalning av utgifter för anskaff-

ning av kortfristig tillfällig finansiering.
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MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och 

skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

34 512 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av amor-

teringar på statsskulden samt för betalning av

återköp. Anslaget får också användas för betal-

ning av de emissionsförluster som uppkommit i

samband med de lån staten tagit, för betalning av

de kapitalförluster som uppkommit i samband

med återköp av skulder samt för betalning av ut-

gifter till följd av derivat som skyddar upptagan-

det och återbetalningen av statslån. 

Såsom inkomster beaktas i nettobudgete-

ringen det nominella värdet av nya lån, emis-

sionsvinster, kapitalvinster och inkomsterna

från de derivatavtal som ingåtts för att reglera

riskpositionen för skulden.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända budgeten för 2007 tillämpas från och med den 

1 januari 2007.

Helsingfors den 20 december 2006

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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