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Tilläggsbudgeten för 2009

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2009:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i —2 620 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i —1 620 000 000

01. Skatt på inkomst, minskning i......................................................... —1 620 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i —603 000 000

01. Mervärdesskatt, minskning i ........................................................... —603 000 000

08. Acciser i —47 000 000

07. Energiskatter, minskning i .............................................................. —47 000 000

10. Övriga skatter i —350 000 000

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... —250 000 000
05. Överlåtelseskatt, minskning i.......................................................... —100 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20090001
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 75 622 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 1 922 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 1 922 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 43 700 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden i ......................... 43 700 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 30 000 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel,
tillägg i........................................................................................... 30 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i —323 000 000

01. Ränteinkomster i —73 000 000

07. Räntor på depositioner, minskning i ............................................... —73 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier i —250 000 000

01. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier, minsk-
ning i .............................................................................................. —250 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i 5 606 836 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 5 606 836 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg i .................................. 5 606 836 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 739 458 000



471Nr 165

ANSLAG

Huvudtitel 24
 euro

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 922 000

01. Utrikesförvaltningen i —

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 1 922 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 1 922 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —

23. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) i ........................ —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 500 000

10. Polisväsendet i 1 500 000

01. Polisväsendets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..... 1 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet i —

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år) i ............................................................................................. —

40. Invandring i 2 000 000

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

slagsanslag) i.................................................................................. —
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 44 712 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 8 063 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 8 063 000

10. Militärt försvar i 35 509 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 15 170 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i 20 339 000

30. Militär krishantering i 1 140 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 1 140 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 337 096 000

01. Förvaltning i 352 480 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. —
02. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i ..... —
12. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservations-

anslag 3 år), tillägg i ...................................................................... 2 480 000
80. Lån till isländska staten (förslagsanslag) i ...................................... 350 000 000

20. Tjänster för statssamfundet i —

88. Senatfastigheter i ............................................................................ —

40. Utvecklande av statsförvaltningen i —2 480 000

21. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i —2 480 000

80. Överföringar till landskapet Åland i —12 904 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... —12 904 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 52 915 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom
ansvarsområdet i 2 140 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 600 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) i .......................................... 1 540 000

10. Allmänbildande utbildning i 9 350 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ...................................................................... 350 000

34. Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ...................................................................... 9 000 000

20. Yrkesutbildning i 3 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostna-
der (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 3 000 000

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 5 000 000

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 4 000 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslags-
anslag), tillägg i ............................................................................. 1 000 000

40. Yrkeshögskoleundervisning i 3 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-
skolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg i ............................ 3 000 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 225 000

01. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i................... —
03. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 225 000

60. Vetenskap i 6 033 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 200 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag), tillägg i ......................................................... 5 833 000

80. Konst och kultur i 12 834 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ...... —
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 12 834 000
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90. Idrottsverksamhet i 8 333 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 
fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i .......................................... 8 333 000

91. Ungdomsarbete i 3 000 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av 
ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg i........................................ 3 000 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 4 950 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 800 000

50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) i ...... —
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................... 800 000

50. Vattenhushållning i 4 000 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (re-
servationsanslag 3 år), tillägg i ....................................................... 4 000 000

60. Skogsbruk i 150 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................. 150 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE i 113 336 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 25 633 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 25 633 000

10. Trafiknätet i 78 056 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 45 556 000
22. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 21 500 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................ 11 000 000
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i —53 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), minskning i ........................................................................... —53 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation i 500 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................ 500 000

50. Forskning i 3 200 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 3 200 000

60. Affärsverksamhet i 6 000 000

40. Understöd till Luftfartsverket (reservationsanslag 2 år) i ................ 6 000 000
89. Luftfartsverket i ............................................................................. —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 1 410 428 000

20. Innovationspolitik i 6 200 000

20. Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg i ......... 2 000 000
40. Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 2 000 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 

främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 200 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 

tillägg i .......................................................................................... 2 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i 1 389 700 000

01. Arbetskrafts- och näringscentralernas och arbetskraftsbyråernas 
omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .............................. 1 200 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 15 000 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i...................................................................... 22 000 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 
syfte (förslagsanslag), tillägg i ....................................................... 1 500 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-
slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 1 250 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ...................................................................... 100 000 000
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40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i 1 500 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-
ning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........................................... 1 500 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i 11 028 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 4 497 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tillägg i ....... 3 514 000
65. Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under pro-

gramperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tillägg i ...................... 3 017 000

60. Energipolitik i 2 000 000

40. Energistöd (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 2 000 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) i ..... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 724 599 000

01. Förvaltning i 300 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 300 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) i .. —
05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) i .......... —

10. Utjämning av familje- och boendekostnader i 34 479 000

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förbe-
redelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reser-
vationsanslag 2 år) i ....................................................................... 1 479 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg i ......................................... 33 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i 257 500 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i ........... 88 500 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 25 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg i ............................... 134 000 000
54. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 10 000 000

30. Sjukförsäkring i —

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag) i ............................................................................ —



477Nr 165

40. Pensioner i 415 000 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag) i ............................................. —

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
företagare (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 13 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 402 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 17 320 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-
nader (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 1 300 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 10 020 000

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-
läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 6 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 46 000 000

10. Miljö- och naturvård i 9 000 000

70. Anskaffning och grundlig renovering av fartyg för bekämpning av 
miljöskador (reservationsanslag 3 år) i ........................................... 7 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................... 2 000 000

20. Samhällen, byggande och boende i 37 000 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år) i ......................................................... —

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyres-
husbolags reparationer (förslagsanslag) i ........................................ 37 000 000

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

Anslagens totalbelopp:

2 739 458 000



478 Nr 165

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-
genhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet avdras 1 620 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-
ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet avdras 603 000 000 euro.

08. Acciser

07. Energiskatter

Under momentet avdras 47 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet avdras 250 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet avdras 100 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-
ningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på
1 922 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmark-
naden

Under momentet beräknas inflyta 43 700 000
euro. 

29. Undervisningsministeriets förvaltnings-
område

88. Statens andelar av tippningens och penning-
lotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på
30 000 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-

TÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner

Under momentet avdras 73 000 000 euro.
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03. Utdelningsinkomster och inkomster av 
försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster och inkomster av för-
säljning av aktier

Under momentet avdras 250 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-
ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på
5 606 836 000 euro.



480 Nr 165

ANSLAG

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras med
att det vid utrikesministeriet ska inrättas tio
tjänster som utrikesråd och en tjänst som förvalt-
ningsdirektör, vars lönenivå bestäms enligt löne-
praxis för statens tjänstemannaledning. Samti-
digt dras tio tjänster som ambassadråd in från
och med den 30 mars 2009 och en tjänst som av-

delningschef in från och med den 1 september
2009.

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 922 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas för be-
talning av utgifterna för ett samarbetsprojekt
mellan ministeriet och Storbritanniens departe-
ment för utvecklingssamarbete (DFID).

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-
positionsplan Tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 200 000 000 - 200 000 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 
och regioner 260 000 000 +1 922 000 261 922 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 54 000 000 - 54 000 000

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats en-
ligt land 41 350 000 - 41 350 000

5. Humanitärt bistånd 67 000 000 - 67 000 000

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-
funktioner och utvecklingspolitisk informa-
tion 8 937 000 - 8 937 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision 2 000 000 - 2 000 000

8. Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informa-
tionen om utvecklingssamarbetet 83 700 000 - 83 700 000

9. Räntestöd 14 000 000 - 14 000 000

Sammanlagt 730 987 000 +1 922 000 732 909 000
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 
förvaltningsområde

23. OSSE-ordförandeskapet  (reservationsan-
slag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget ombildas till ett nettoanslag.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster den finansiering som OSSE-sekretariatet bi-
drar med.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000
euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-
ter  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå
förbindelser till ett belopp som motsvarar den
del av den fullmakt att beställa helikoptrar som
beviljats i budgeten för 2008 som är oanvänd.

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas för tillfälliga
lönekostnader till följd av utlänningsutredning
på Migrationsverket och inom polisväsendet.

02. Statens åtgärder för mottagande av flykting-
ar och asylsökande  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av rese-
kostnader och andra motsvarande utgifter som
föranleds av intervjuer med flyktingar och asyl-
sökande.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 063 000
euro.

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 170 000 euro.

18. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 339 000 euro.

Momentets motivering ändras så att av ansla-
get får högst 628 615 000 euro användas till be-
talning av utgifter som föranleds av tidigare be-
viljade beställningsfullmakter, högst 13 000 000
euro till betalning av utgifter för ändringar i in-
dex och valutakurser och högst 75 517 000 euro
till andra anskaffningar av försvarsmateriel.



482 Nr 165

30. Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 140 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-
positionsplan Tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

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

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

03. Utgifter för militärobservatörsverksamhe-
ten 2 890 000 - 2 890 000

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

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

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

07. Gemensamma utgifter för krishante-
ringsoperationer 3 698 000 - 3 698 000

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

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

12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation 
i Tchad och Centralafrikanska republiken 4 828 000 - 4 828 000

20. I reserv för merutgifter för pågående ope-
rationer eller för förlängning av dem, för 
eventuella nya krishanteringsoperationer 
samt för andra utgifter för krishantering 7 812 000 +1 140 000 8 952 000

Sammanlagt 54 674 000 +1 140 000 55 814 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
en förvaltnings- och utvecklingsdirektörstjänst
inrättas. Tjänstens lönenivå bestäms enligt löne-
praxis för statens tjänstemannaledning. Samti-
digt dras tjänsten som regeringsråd, förvalt-
ningsdirektör in den 1 juli 2009.

02. Genomförande av statens IT-strategi  (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget också får användas till betalning av ut-
gifter som föranleds av den gemensamma elek-
troniska identifieringen och nätbetalningen
inom den offentliga förvaltningen.

12. Stödåtgärder inom regional- och lokalför-
valtningen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 480 000
euro.

80. Lån till isländska staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 350 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av ett

lån till ett motvärde av 450 000 000 US-dollar
till den isländska staten. Räntan på lånet ska vara
minst lika hög som den som finska staten betalar
för upplåning med motsvarande lånetid. Lånet
kan beviljas utan krav på säkerhet. De närmare
lånevillkoren bestäms av finansministeriet.

20. Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter

2. Investeringar 
Motiveringen till momentet ändras så att Se-

natfastigheters investeringar får medföra utgif-
ter på högst 370 miljoner euro år 2009. 

3. Upplåning
Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att Senatfastigheter berättigas att för investe-
ringsförbindelser år 2009 uppta lån enligt
5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) till ett belopp av högst 340 miljo-
ner euro.

40. Utvecklande av statsförvaltningen

21. Främjande av produktiviteten  (reservations-
anslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 2 480 000
euro.

70. EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finansministeriet får godkänna ett arrange-

mang där Europeiska investeringsbankens kapi-
tal ökas till 232 392 989 000 euro och finska sta-
tens andel av och ansvar för det tecknade kapita-
let stiger till 2 970 783 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
12 904 000 euro. 
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemen-
samma utgifter inom ansvarsområdet

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000
euro.

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 540 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av teck-

ningspriset för aktierna i det aktiebolag som ska
bildas för att fortsätta den verksamhet som be-
drivits av Utbildningscentret för undervisnings-
sektorn. Av anslaget får högst 40 000 euro an-
vändas till betalning av utgifter i anslutning till
bolagisering och ägararrangemang. Statsrådet
fattar beslut om ägararrangemangen som en
följd av vilka staten kan avstå från sin majoritet i
bolaget.

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-
bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000
euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att 2009 får ingås hyresavtal som ökar hyresut-
gifterna för statens specialskolor för allmänbil-
dande utbildning så att den ökning av nettoutgif-
terna som hyresavtalen föranleder ökar med
högst 500 000 euro på årsnivå.

34. Statsandel för läroanstalternas anläggnings-
kostnader  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000
euro.

Fullmakt
Punkt 1 i fullmakten under motiveringen till

momentet ändras så att 2009 får statsandel bevil-
jas för anläggningsprojekt inom den allmänbil-
dande utbildningen så att de statsandelar som
projekten föranleder uppgår till sammanlagt
högst 101 500 000 euro enligt kostnadsnivån i
januari 2009. Av statsandelarna får 28 500 000
euro beviljas som andel under den tid projektet
genomförs.

20. Yrkesutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesut-
bildningens driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000
euro.

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt 
bildningsarbete

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinrik-
tad tilläggsutbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anta-
let kalkylerade studerandeårsverken som berätti-
gar till statsandel är högst 16 065.

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtals-
utbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av statsandelar
och av högst 2 050 000 euro i statsunderstöd en-
ligt lagen om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet (635/1998), varav högst
1 000 000 euro till kompletterande utbildning av
läroavtalstyp vid högskolorna.
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40. Yrkeshögskoleundervisning

30. Statsandel och statsunderstöd för kommuna-
la och privata yrkeshögskolors driftskostnader
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000
euro.

50. Undervisning och forskning vid universi-
tet

01. Universitetens omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av ut-
gifter som gäller medfinansieringsandelen i pro-
jekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-
der.

03. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000
euro.

60. Vetenskap

02. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000
euro. 

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av vetenskapen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 833 000
euro.

80. Konst och kultur

02. Statens konstmuseums omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att under 2009 får Statens konstmuseum ingå av-
tal gällande grundlig renovering av de nuvaran-

de lagerutrymmena i Vermo som omfattar 800
kvadratmeter lägenhetsyta och en utvidgning
som omfattar högst 2 000 kvadratmeter lägen-
hetsyta så att ökningen av hyresutgifterna upp-
går till högst 320 000 euro på årsnivå från år
2010.

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av konsten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 834 000 euro.

90. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av idrott och fysisk fostran  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 333 000
euro.

91. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för
främjande av ungdomsarbete  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000
euro.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

50. Främjande av jakten och jaktvården  (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslagen under momentet också får användas till
betalning av utgifter för avlönande av personal i
en omfattning som motsvarar högst fem års-
verken och till betalning av andra konsumtions-
utgifter.
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Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att anslaget budgeteras enligt principen om
betalningsbeslut beträffande överföringsutgif-
terna.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-
turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget får användas till betalning
av EU-medfinansiering och statlig medfinansie-
ring av beslut om stöd i enlighet med EU-kom-
missionens strukturprogram för fiskerihushåll-
ningen 2000—2006 (EU:s fond för fiskets ut-
veckling FFU).

50. Vattenhushållning

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot
översvämningar  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000
euro.

60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främjan-
de och övervakning av skogsbruk  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000
euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets ge-
mensamma utgifter

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 633 000 euro.

10. Trafiknätet

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
45 556 000 euro.

22. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
21 500 000 euro. 

78. Vissa trafikledsprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
11 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
utgifter som föranleds av fullmakter att ingå av-
tal för de projekt som nämns nedan i det stycke
som gäller fullmakter.

Fullmakt
Punkt 2) under rubriken Fullmakt i motive-

ringen till momentet kompletteras så att Vägför-
valtningen bemyndigas att ingå avtal om ett be-
lopp på högst 80,0 miljoner euro istället för
högst 48,0 miljoner euro som beviljats projekt
sv 51 Kyrkslätt—Stensvik i budgeten för 2007
och om ett belopp på högst 25,0 miljoner euro
för första etappen av projekt rv 14 Nyslotts cen-
trum (inkl. flyttning av djupfarleden).  Dessut-
om kompletteras punkt 2) under rubriken Full-
makt under momentet så att Vägförvaltningen
bemyndigas att ingå avtal om ett belopp på högst
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90 miljoner euro för genomförande av projektet
rv 5 Päiväranta—Vuorela och om ett belopp på
högst 35 miljoner euro för genomförande av pro-
jektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu.

Punkt 3) under rubriken Fullmakt i motive-
ringen till momentet kompletteras så att Banför-
valtningscentralen bemyndigas att ingå avtal om
ett mervärdesskattefritt belopp på högst 40 mil-
joner euro för totalkostnaderna för genomföran-
de av projektet förbättrandet av servicenivån på
banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, fortsättning
på I etappen. I syfte att genomföra projektet får
Banförvaltningscentralen ingå ett avtal med VR-
Group Ab, enligt vilket VR-Group Ab finansie-
rar de kostnader för banarbetet som ankommer
på staten utan att staten blir återbetalnings-
skyldig.  Staten betalar mervärdesskatten.

Punkt 4) under rubriken Fullmakt i motive-
ringen till momentet kompletteras så att Sjö-
fartsverket bemyndigas att ingå avtal om ett be-
lopp på högst 9,2 miljoner euro för genomföran-
de av fördjupandet av projektet farleden till
Mäntyluoto i Björneborg.

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-
ter  (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 53 000 eu-
ro.

40. Kommunikationstjänster och kommuni-
kationsnät samt stöd för kommunikation

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av under-

stöd för bredbandsprojekt för byggande av tele-
nät.

Anslaget får även användas till betalning av
den statliga medfinansieringen av projekt som

ska finansieras med medel ur EU:s landsbygds-
program och strukturfonder.

Fullmakt
Kommunikationsverket bemyndigas att ingå

avtal om statsunderstöd till ett belopp av högst
66 miljoner euro med landskapsförbund och te-
leföretag. Med dessa avtal deltar staten i byg-
gandet av kommersiellt olönsamma telenät med
högst en tredjedel av teleföretagets kostnader
och högst med samma belopp som landskapen,
kommunerna och EU:s strukturfonder gemen-
samt.

50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000
euro.

60. Affärsverksamhet

40. Understöd till Luftfartsverket  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av under-

stöd för genomförandet av en utvidgningsinves-
tering i passagerarterminalen på Uleåborgs flyg-
plats i ett fastighetsaktiebolag som ska grundas
som dotterbolag till Luftfartsverket.

89. Luftfartsverket

2. Maximibeloppet av investeringarna och in-
vesteringsfullmakterna för de kommande finans-
åren

Motiveringen till momentet ändras så att
Luftfartsverkets investeringar får medföra utgif-
ter på högst 136 miljoner euro år 2009. Dess-
utom får Luftfartsverket år 2009 ingå förbindel-
ser om investeringar som under följande år får
föranleda utgifter på högst 329 miljoner euro. 
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Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Innovationspolitik

20. Offentlig forskning och utveckling  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om finansiering får fattas till
ett belopp av högst 208 057 000 euro år 2009.

40. Bidrag till forskning, utveckling och innova-
tionsverksamhet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att bidrag får beviljas också för utbildning som
enligt Europeiska gemenskapernas kommis-
sions allmänna gruppundantagsförordning (EG
nr 800/2008) har direkt koppling till forskning,
utveckling och innovation.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om bidrag får fattas till ett
belopp av högst 250 518 000 euro år 2009.

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar
och organisationer för främjande av näringspo-
litiken  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000
euro.

83. Lån för forsknings- och innovationsverksam-
het  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro. 

Fullmakt. År 2009 får nya lån beviljas till ett
belopp av högst 93 728 000 euro.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspoli-
tik

01. Arbetskrafts- och näringscentralernas och
arbetskraftsbyråernas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000
euro.

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättning-
ar för Finnvera Abp:s förluster  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 000 000 euro.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
22 000 000 euro.

Fullmakt. Dessutom ändras motiveringen till
momentet så att anskaffningen år 2009 av offent-
lig arbetskraftsservice och tjänster som komplet-
terar denna service, med undantag för anskaff-
ningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
inom ramen för förvaltningsförsöket i Kaja-
naland, får föranleda staten utgifter på högst
105 800 000 euro efter år 2009.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sys-
selsättningsfrämjande syfte  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya förbindelser för investeringar i sys-
selsättningsfrämjande syfte år 2009 får ingås till
ett värde av högst 21 400 000 euro, med undan-
tag för det område som omfattas av förvaltnings-
försöket i Kajanaland.

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinan-
sieringsverksamhet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 250 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att
högst ett belopp som motsvarar 2 000 000 000
euro av lånen kan beviljas beräknade i US-dol-
lar enligt kursen den dag då lånet lyfts.
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Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att staten kan bevilja Finlands Exportkre-
dit Ab lån för refinansieringsverksamhet när det
gäller exporten till ett belopp av sammanlagt
högst 3 000 000 000 euro.

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinves-
tering Ab  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 000 euro.

40. Företagens omvärld, marknadsreglering 
och arbetslivet

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk råd-
givning och skuldrådgivning  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att högst 500 000 euro av anslaget i
enlighet med arbets- och näringsministeriets be-
slut får användas till åtgärder som ökar konsu-
menternas kontroll över sin ekonomi.

50. Regionutveckling och strukturfondspoli-
tik

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 497 000
euro.

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s
strukturfondsprogram under programperioden
2007—2013  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 514 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att 16 492 000 euro av bevillningsfullmakten
och 12 842 000 euro av anslaget under momen-

tet hänför sig till landskapet Kajanaland i enlig-
het med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-
naland.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om beviljande får fattas till
ett belopp av högst 323 165 000 euro år 2009. 

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 017 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att 10 607 000 euro av bevillningsfullmakten
under momentet hänför sig till landskapet Kaja-
naland i enlighet med lagen om ett förvaltnings-
försök i Kajanaland.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om beviljande får fattas till
ett belopp av högst 270 836 000 euro år 2009. 

60. Energipolitik

40. Energistöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att stöd får beviljas till ett belopp av högst
68 100 000 euro år 2009.

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjning-
en  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt. År 2009 får förbindelser ingås till

ett värde av högst 1 000 000 euro för beviljande
av understöd för det bolag som ska grundas med
anledning av sammanslagningen av Utsjoki
elandelslags och Inergia Oy:s elnätsaffärsverk-
samhet för utgifter som föranleds av de ersättan-
de investeringar som ska göras i elnätet i Utsjo-
kiområdet.
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000
euro.

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus  (re-
servationsanslag 2 år)

Punkt 4) i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet ändras som följer:

4) betalning av sådana kostnader som upp-
kommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning och styrning av
sjukhusen.

05. Omkostnader för statens skolhem  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Punkt 7) i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet ändras som följer:

7) betalning av sådana kostnader som upp-
kommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning och styrning av
skolhemmen.

10. Utjämning av familje- och boendekostna-
der

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten
för kostnader för förberedelser inför överföring-
en av tolktjänster för handikappade  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 479 000 euro.
Anslaget får användas för ersättning till Folk-

pensionsanstalten för de kostnader som överfö-
ringen av tolktjänster ger upphov till och som
föranleds av upprättandet av ett informations-
system för ändamålet.

54. Bostadsbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
33 000 000 euro. 

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
88 500 000 euro.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000 000 euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
134 000 000 euro.

54. Studiesociala förmåner för dem som deltar i
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000 euro.

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)

Det tredje stycket i beslutsdelen under momen-
tet ändras som följer: Folkpensionsanstalten får
använda högst 91 700 000 euro till finansiering
av behovsprövad individuell rehabilitering en-
ligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabilite-
ringsförmåner och rehabiliteringspenningförmå-
ner och högst 12 800 000 euro till finansiering
enligt 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.



491Nr 165

40. Pensioner

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av
lagen om pension för lantbruksföretagare  (för-
slagsanslag)

Det andra stycket i beslutsdelen under momen-
tet ändras som följer: Anslaget får användas till
betalning av statens andel enligt 135 § och
135 a § i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006) 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  (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 000 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
402 000 000 euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och 
hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social- och
hälsovårdens driftskostnader  (förslagsanslag)

 Under momentet beviljas ett tillägg på
1 300 000 euro.

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt
inom social- och hälsovården  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 020 000 euro.

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i
anslutning till det grundläggande utkomstskyd-
det  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000
euro.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

70. Anskaffning och grundlig renovering av far-
tyg för bekämpning av miljöskador  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.
Anslaget får användas för grundlig renove-

ring av oljebekämpningsfartyget Halli, som an-
vänds av marinen.

77. Miljövårdsarbeten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att förbindelser som gäller nya projekt får in-
gås så att det behov av anslag som dessa föranle-
der efter år 2009 är högst 8 000 000 euro.

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet  (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
Finansierings- och utvecklingscentralen för bo-
endet får teckna aktier i bolag som bildas och
formar ett kluster av strategisk spetskompetens
för den byggda miljön (RYM-SHOK).

56. Konjunkturrelaterade understöd för
bostadsaktiebolags och hyreshusbolags repara-
tioner  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 000 000 euro. 
Anslaget får användas till understöd enligt

den lag som gäller konjunkturrelaterade under-
stöd för reparation av vissa bostadsbyggnader.
Understöd beviljas inte för projekt för vilka det
beviljas understöd för reparation eller energiun-
derstöd av anslaget under moment 35.20.55.
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Fullmakt
År 2009 får sammanlagt högst 125 000 000

euro beviljas i understöd. 

60. Överföring till statens bostadsfond

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser
Motiveringen till momentet kompletteras så

att det år 2009 av statens bostadsfonds medel får
beviljas lån enligt lagen om räntestöd för hyres-
bostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001),

räntestödslån för egnahem enligt lagen om rän-
testöd för ägarbostadslån (1204/1993), ombygg-
nadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bo-
stadsaktiebolagshus (205/1996) och lån enligt
den lag som gäller räntestöd under åren 2009 och
2010 för byggnadslån för hyresbostäder i syfte
att främja sysselsättningen inom byggbranschen
såsom räntestödslån till ett belopp av samman-
lagt högst 1 170 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2009 tillämpas från och med 
den 23 mars 2009.

Helsingfors den 20 mars 2009

På riksdagens vägnar

Sauli Niinistö
talman

Seppo Tiitinen
generalsekreterare
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