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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en kom-
plettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd). Re-
geringens proposition om budgeten för 2007 överlämnades till riks-
dagen den 12 september 2006. Finansutskottet har ännu inte avgett
sitt betänkande om propositionen.

Den ekonomiska 
utvecklingen

Regeringens budgetproposition och kompletteringspropositionen
grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos i september.
Bruttonationalprodukten ökar sålunda med 4,5 % innevarande år,
och är i hög grad beroende av såväl utländsk som inhemsk efterfrå-
gan. Tillväxten avtar år 2007 men når trots det fortfarande tre pro-
cent.

InkomstposternaKalkylen över inkomster av blandad natur stiger med 35 miljoner
euro. Det uppskattas att 15,8 miljoner euro inflyter i inkomster från
förskott på utdelningar från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal
Ab. Statens säkerhetsfond beräknas intäktsföra 4,2 miljoner euro till
budgetekonomin.

Anslag och balansTill anslagen i budgetpropositionen föreslås ett tillägg av 109 mil-
joner euro. Överskottet i budgetekonomin minskar med 74 miljoner
euro till följd av kompletteringspropositionen. Minskningen av

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling
2003 2004 2005* 2006** 2007**

Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro 145,9 151,9 157,4 166,8 173,4
Bruttonationalprodukt, volymförändring, % 1,8 3,5 2,9 4,5 3,0
Arbetslöshetsgrad, % 9,0 8,8 8,4 7,7 7,4
Sysselsättningsgrad, % 67,3 67,2 68,0 68,8 69,1
Konsumentprisindex, förändring, % 0,9 0,2 0,9 1,5 1,3
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna
2002 2003 2004 2005* 2006** 2007**

i förhållande till bruttonationalprodukten, %

Skatter och socialskyddsavgifter 44,5 43,8 43,5 43,8 43,0 42,7
Offentliga samfunds utgifter 48,8 50,0 50,3 50,1 49,0 48,7
Offentliga samfunds nettokreditgivning 4,1 2,3 2,1 2,5 2,9 2,8

Statsförvaltningen 1,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3
Lokalförvaltningen -0,2 -0,6 -0,8 -0,7 -0,3 -0,1
Socialskyddsfonderna 3,0 2,5 2,5 2,7 2,6 2,6

Arbetspensionsanstalterna 3,0 2,7 2,7 2,8 2,5 2,4
Övriga socialskyddsfonder 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 0,2

De offentliga samfundens skuld (EMU) 41,3 44,3 44,3 41,3 39,1 37,7
Statsskulden 41,2 43,4 42,0 38,2 35,8 34,4
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statsskulden skärs således ner till sammanlagt 89 miljoner euro i
budgeten för 2007.

IT-projekt och 
produktivitetsfrämjande 
projekt

För IT-projekt föreslås sammanlagt 38 miljoner euro, varav 9 mil-
joner euro finansieras med inkomster från försäljning av aktier.

För polisväsendet föreslås ett anslag om 2 miljoner euro på grund
av övergången till användningen av biometriska kännetecken. För
inrikesministeriets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag om 0,8
miljoner euro för utredande av åtgärder som på bästa sätt främjar
elektronisk kommunikation. För upprättande av farkostregistret fö-
reslås ett anslag om 0,2 miljoner euro för registerförvaltningen. 

Från statsandelarna till kommunerna överförs 5 miljoner euro till
projekt som förbättrar informationsteknologin i kommunerna.

För förnyande av tullverkets IT-system föreslås ett anslag om 18
miljoner euro. För skatteförvaltningen föreslås 0,4 miljoner euro för
utvidgning av Katso-tjänsten för autentisering av organisationer så
att den kan användas inom hela den offentliga förvaltningen och av
företag. 

För underhåll och utvecklande av det skyddade informationssys-
tem (VALTU) som är avsett för statsledningen och säkerhetsmyn-
digheterna föreslås 0,5 miljoner euro.

För inrättande av Folkpensionsanstaltens elektroniska arkiv reser-
veras ett anslag om 2 miljoner euro.

För betalningsposten för 2007 för den superdator som skall an-
skaffas för universitetens gemensamma bruk föreslås 4 miljoner eu-
ro. För utvecklande av ett mottagnings- och servicesystem för elek-
troniskt material vid arkivverket föreslås ett anslag om 0,25 miljo-
ner euro.

Fullmakterna för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer höjs med 6 miljoner euro för deltagande i det gemen-
samma tekniska initiativet Artemis, som Europeiska unionen ge-
nomför 2007—2013. För samordning av det nya kompetenscentra-
program som inleds år 2007 föreslås att högst 13 riksomfattande
kompetenscentrakluster bildas, och för detta ändamål föreslås ett
anslag om 2,6 miljoner euro. För utvecklande av Energimarknads-
verkets utsläppshandelsregister föreslås ett anslag om 0,13 miljoner
euro. För statsunderstödet för utvecklande av standardiseringen av
datateknik föreslås ett tillägg av 0,2 miljoner euro.

FN och krishantering Finland deltar i FN:s UNIFIL-insats i Libanon. År 2007 uppgår de
totala kostnaderna för den till 21,4 miljoner euro, varav utrikesmi-
nisteriets förvaltningsområdes andel är 11,6 miljoner euro i perso-
nalutgifter och försvarsministeriets förvaltningsområdes andel 9,8
miljoner euro i inventarie- och förvaltningsutgifter. Av utrikesför-
valtningens andel finansieras 2,2 miljoner euro genom interna ar-
rangemang med anslagen för militär fredsbevarande verksamhet
och 9,3 miljoner euro med tilläggsanslag. Av försvarsförvaltning-
ens andel finansieras 1,4 miljoner euro genom interna arrangemang
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med inventarie- och förvaltningsanslagen för militär krishantering
och 8,5 miljoner euro med tilläggsanslag.

Vid dimensioneringen av utgifterna för fredsbevarande verksam-
het inom utrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltnings-
områden har dessutom beaktats att de täcker utgifterna för en even-
tuell insats under fyra månader av en EU-stridsgrupp som leds av
Tyskland.

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås dessutom ett
tillägg av 8,6 miljoner euro för betalning av internationella med-
lemsavgifter och finansiella bidrag. Största delen föranleds av kost-
nader för FN:s UNIFIL-insats och kursförändringar. 

TrafikDet föreslås att stödet för kostnaderna för besättningen på passa-
gerarfartyg ökas med ca 7,6 miljoner euro per år under perioden
1.1.2007—31.12.2009 genom att lagen om en förteckning över han-
delsfartyg i utrikesfart ändras så att stödet täcker det fulla beloppet
av de socialskyddsavgifter och vissa andra försäkringspremier som
arbetsgivaren betalt. För basväghållningen föreslås ett tillägg av 2,5
miljoner euro för underlättande av trafikstockningarna mellan
Fredrikshamn och Virojoki. För planeringen av en metrolinje väs-
terut föreslås ett anslag om 1,5 miljoner euro och en fullmakt att
ingå avtal som uppgår till 15 miljoner euro. Kostnadsförslaget för
trafikförbindelserna till Nordsjö hamn har stigit och det föreslås
därför att fullmakten att ingå förbindelser höjs från 237,4 miljoner
euro till 289 miljoner euro samt att anslaget ökas med 20 miljoner
euro.

Statsandelar till 
kommunerna

För statsandelarna till kommunerna föreslås ett tillägg av 6,2 mil-
joner euro på grund av att de utjämningsposter som baserar sig på
kommunernas skatteinkomster har ändrats.

StrukturfondernaDet föreslås att EU:s medfinansiering och den statliga medfinan-
sieringen under den nya programperioden 2007—2013 sammanförs
under huvudtitlarna för de ministerier som är förvaltningsmyndig-
het för respektive fond, dvs. inrikesministeriet och arbetsministe-
riet.

En revisionsmyndighet för strukturfondsprogrammen inrättas vid
finanscontrollerfunktionen genom att två tjänster överförs från så-
väl inrikesministeriet som handels- och industriministeriet.

ÖvrigtFör närområdessamarbete föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon
euro för komplettering av Finlands andel i Miljöpartnerskapsfonden
för den nordliga dimensionen.

Av de projekt som hänför sig till programmet för mångfald i sko-
garna i södra Finland är antalet ersättningsprojekt större än antalet
projekt som gäller köp. Det föreslås därför att 2 miljoner euro av de
ersättningar som gäller naturskydd reserveras för dessa frivilliga
skyddsprojekt.

Stödfullmakten för företagens investerings- och utvecklingspro-
jekt höjs med 1 miljon euro för finansiering av försöket med stöd för
ensamföretagare. Stöd för avlönande av en första anställd kan beta-
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las i de ekonomiska regionerna Kehys-Kainuu, Tornedalen, östra
Lappland och Pielinen-Karelen samt i kommunerna Ilomants och
Rautavaara.

För undersökning av gravområdena i Huhtiniemi i Villmanstrand
föreslås ett tillägg av 0,1 miljoner euro.

Senatfastigheter berättigas att på basis av ett avtal mellan Helsing-
fors stad och staten till Helsingfors stad utan ersättning och på de
villkor som Senatfastigheter i övrigt avtalar överlåta ett outbrutet
område som hör till det s.k. avtalsområdet Kampen—Tölöviken.

För utgifter för planering av gränsbevakningsväsendets sjöbevak-
ningsstation och hamnen i Emsalö  föreslås 0,2 miljoner euro.

Det beräknas att för ränteutgifterna för statsskulden behövs 44
miljoner euro mer än vad som beräknats tidigare på grund av att de
korta räntorna har stigit.

Precisering av vissa 
utgiftsposter

Behovskalkylen över vissa utgifter har ökat. För utkomstskyddet
för arbetslösa föreslås därför en anslagsökning om 10 miljoner euro
och för ersättning för skada, ådragen i militärtjänst en anslagsök-
ning om 15,6 miljoner euro. 

Behovskalkylen över vissa utgifter har minskat. Det föreslås där-
för att anslagskalkylerna minskas med 9 miljoner euro när det gäller
statens utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen, med 8 mil-
joner euro när det gäller statens utgifter som föranleds av lagen om
pension för företagare och med 2,2 miljoner euro när det gäller sta-
tens utgifter som föranleds av folkpensionslagen. Statsandelen till
kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande ut-
komstskyddet sänks med 40 miljoner euro, då de statistikuppgifter
som ligger till grund för uppskattningen av utgifterna för utkomst-
stöd har blivit tillgängliga för år 2005.

Den statliga medfinansieringen för den av EU delfinansierade ut-
vecklingen av landsbygden minskas med 10 miljoner euro på grund
av de anslag som överförs från år 2006.

Ramen för valperioden I ramnivån för 2007 görs en prisnivåjustering på ca 7 miljoner
euro på grund av att FP- och APL-indexen har fastställts. Efter jus-
teringen uppgår utgiftsramen för 2007 till 30 517 miljoner euro.

År 2006 har i nettoinkomster av försäljning av egendom influtit
946 miljoner euro, varav enligt regeringens beslut 20 % av den del
som överstiger 500 miljoner euro, dvs. 89 miljoner euro, utan hinder
av utgiftsregeln får användas för extra utgifter av engångsnatur, när-
mast för infrastrukturinvesteringar samt för främjande av forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet. I budgetpropositionen föreslogs
sådana anslagstillägg för 2007 i fråga om vilka finansieringen skulle
täckas med kommande inkomster från försäljning av aktier, redan
till ett belopp av sammanlagt 80 miljoner euro. Det föreslås att den
återstående delen av de inkomster som influtit från försäljning av
aktier och som får fördelas, dvs. 9 miljoner euro, används för de fem
IT-projekt som föreslås i denna proposition under moment
26.75.21, 28.01.21, 28.18.21, 28.80.27 och 29.50.22.



ALLMÄNT
A 9

Det föreslås att beloppet av de anslag som ingår i ramen uppgår
till sammanlagt 30 271 miljoner euro, varvid 61 miljoner euro kvar-
står som en ofördelad reserv i förhållande till ramnivån. Beloppet av
anslag utanför ramen föreslås uppgå till 10 157 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna 
på de olika avdelningarna, euro

Avdelning

Regeringens
budget-

proposition
Kompletterings-

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 091 576 000 - 35 091 576 000
12. Inkomster av blandad natur 3 817 427 000 35 453 000 3 852 880 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 338 075 000 - 1 338 075 000
15. Lån 234 680 000 - 234 680 000
Sammanlagt 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 
huvudtitlarna, euro

Huvudtitel

Regeringens
budget-

proposition
Kompletterings-

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 112 349 000 - 112 349 000
22. Republikens president 9 943 000 - 9 943 000
23. Statsrådet 51 909 000 535 000 52 444 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 973 684 000 18 786 000 992 470 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 706 477 000 175 000 706 652 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 584 356 000 13 164 000 1 597 520 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 225 281 000 10 310 000 2 235 591 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 995 452 000 21 269 000 6 016 721 000
29. Undervisningsministeriets förvaltnings-

område 6 551 714 000 3 329 000 6 555 043 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde 2 633 274 000 -9 603 000 2 623 671 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltnings-

område 1 772 805 000 33 959 000 1 806 764 000
32. Handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde 1 013 151 000 485 000 1 013 636 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde 11 703 986 000 -30 413 000 11 673 573 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 937 782 000 3 786 000 1 941 568 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 742 726 000 -602 000 742 124 000
36. Räntor på statsskulden 2 303 700 000 44 000 000 2 347 700 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 40 318 589 000 109 180 000 40 427 769 000

37. Minskning av statsskulden 163 169 000 -73 727 000 89 442 000
Sammanlagt 40 481 758 000 35 453 000 40 517 211 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Moment enligt utgifternas art

Överföringsutgifter (30—69)

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering och 
den motsvarande statliga medfinansieringen 
och övriga överföringar inom landet

Under momenten har budgeterats överfö-
ringar av medel för betalning av EU-finansie-
ringen av statens egna och andra projekt enligt
EU:s strukturfonders mål- och gemenskapsini-
tiativprogram som godkänts tillsammans med
Europeiska unionens kommission. EU:s delta-
gande i programmen har antecknats under mo-
ment 61 och den motsvarande statliga finansie-
ringen under moment 62 när det gäller pro-
gramperioden 2000—2006. I fråga om Fonden
för fiskets utveckling har medfinansieringen
undantagsvis budgeterats under moment 62
(30.40.62). När det gäller programperioden
2007—2013 har EU:s deltagande i program-

men antecknats under moment 26.98.64 och
34.05.64 och den motsvarande statliga finan-
sieringen 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 kommu-
nerna, näringslivet och hushållssektorn.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt 61—62. EU:s strukturfondsfinansiering
och den motsvarande statliga medfinansiering-
en och punkt 63—65. Övriga överföringar
inom landet under rubriken Överföringsutgif-
ter (30—69) i avsnittet Moment enligt utgifter-
nas art.

Ändringen föranleds av att medlen för struk-
turfondsprogrammen under den nya program-
perioden 2007—2013 sammanförs under hu-
vudtiteln för respektive fonds förvaltnings-
myndighet.
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 160 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 1 860 000 euro jämfört med det
belopp på 1 300 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen inflyter huvudsakligen av in-
komster till följd av Finlands krishanterings-
styrka i Libanon.

2007 budget 3 160 000
2006 II tilläggsb. 7 346 000
2006 budget 1 390 000
2005 bokslut 1 744 524

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 6 667 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 2 552 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 115 000 euro. Härav inflyter 2 660 000 euro
av materiel- och utrustningsersättningar för
Finlands krishanteringsstyrka i Libanon som
FN betalar, 1 400 000 euro av hyror för basen
i Libanon som Irland betalar till Finland och
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55 000 euro av inkomster från andra krishante-
ringsinsatser.

2007 budget 6 667 000
2006 II tilläggsb. 9 045 000
2006 I tilläggsb. 1 660 000
2006 budget 913 000
2005 bokslut 24 752 450

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finans-
marknaden

Under momentet beräknas inflyta
20 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i
budgetpropositionen.

Av inkomsterna inflyter 15 790 000 euro
från förskott på utdelningar från Egendomsför-

valtningsbolaget Arsenal Ab, som är i likvida-
tion, och 4 210 000 euro från Statens säker-
hetsfonds intäktsföring till budgetekonomin.

2007 budget 20 000 000
2006 budget 30 000 000
2005 bokslut 45 569 751

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveck-
ling

Under momentet beräknas inflyta
327 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 1 900 000 euro jämfört med det
belopp på 325 100 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av inkomster
till följd av en ombudgetering av de fullmakter
som gäller programperioden 2000—2006.

2007 budget 327 000 000
2006 budget 32 948 000
2005 bokslut 21 398 539

(30.)  (12.30.30 och 73) Livsmedelssäker-
hetsverkets inkomster

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås att momentet
och inkomstposten under det slopas i budget-
propositionen.

Ändringen föranleds av propositionen med
förslag till lag om växtskyddsmedel samt till
lagar om ändring av kemikalielagen och 44
kap. 1 § i strafflagen (RP 147/2006 rd), som re-
geringen har överlämnat till riksdagen.

Genom den nya lagstiftningen upphävs lagen
om bekämpningsmedel. Vid beredningen av
budgetpropositionen beräknades att avgifter av
skattenatur inflyter under detta moment med
stöd av 7 § i nämnda lag. Avigfterna enligt den
nya lagstiftningen grundar sig på lagen om
grunderna för avgifter till staten, och de utgif-
ter och inkomster som gäller dem beaktas i net-
toanslaget under moment 30.30.21.

2006 budget 3 130 000
2005 bokslut 7 348 537
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31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta
57 808 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 45 600 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
12 208 000 euro. Med hänvisning till motive-
ringen till moment 31.99.78 motsvarar tilläg-

get Helsingfors stads finansieringsandel av ut-
gifterna för byggande av trafikförbindelser till
Nordsjö hamn.

2007 budget 57 808 000
2006 II tilläggsb. -4 587 000
2006 I tilläggsb. 7 056 000
2006 budget 44 350 000
2005 bokslut 48 391 909

35. Miljöministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom miljöministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 500 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 2 500 000 euro jämfört med det
belopp på 6 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att behandlingen
av de rättsakter som gäller Life+ under finan-
sieringsperioden 2007—2013 fördröjs.

2007 budget 3 500 000
2006 budget 2 900 000
2005 bokslut 1 704 495
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 22 574 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 150 000 euro jämfört med det
belopp på 22 424 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av jourorganise-
ringen vid statsrådets lägescentral.

2007 budget 22 574 000
2006 I tilläggsb. 200 000
2006 budget 21 250 000
2005 bokslut 22 064 000

23. Reservering av anslag för politikpro-
gram (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 385 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Avsikten är att anslaget skall användas för

eventuella löneutgifter för fyra programdirek-
törer och deras sekreterare under en tid av åtta
månader under den kommande regeringsperio-
den.

2007 budget 385 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
184 935 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 105 000 euro i jämförelse med
det belopp på 185 040 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att löneut-

gifter och andra utgifter för en person överförs
till moment 25.01.21.

2007 budget 184 935 000
2006 II tilläggsb. -44 000
2006 I tilläggsb. 3 280 000
2006 budget 179 184 000
2005 bokslut 177 363 000

30. Internationellt bistånd

66.  (24.30.66 och 67) Egentligt bistånd (re-
servationsanslag 3 år)

Anslaget får även användas till betalning av
utgifter för biståndsförvaltningen, när de för-
anleds av utbildning av personal, tjänsteresor
som personalen inom biståndsförvaltningen
företar till och inom mottagarländerna och till
internationella mellanstatliga organisationer
och finansiella institut som behandlar dessa ut-
gifter samt till Europeiska gemenskapen. Dess-
utom föranleds utgifterna av anskaffning av
kontorsautomatik samt betalning av sakkun-
nigarvoden i anslutning till biståndsprojekten.
De anslag som är avsedda för humanitärt bi-
stånd får även användas för bistånd till andra

länder än utvecklingsländerna endast om en
exceptionellt omfattande humanitär kris kräver
detta. Av anslagen under momentet debiteras
även de kostnader som föranleds ämbetsverk
och inrättningar för utförandet av utvecklings-
samarbetsuppgifter enligt lagen om statliga
ämbetsverks och inrättningars deltagande i ut-
vecklingssamarbete (382/1989). Under mo-
mentet får beviljas statsunderstöd samt betalas
sådana förskott som hänför sig till utgifter som
föranleds av användningen av fullmakter till
ett belopp av högst 1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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2007 budget 582 468 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 518 377 000
2005 bokslut 472 222 000

50. Närområdessamarbete

66. Närområdessamarbete (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 23 533 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 22 533 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av Finlands till-
läggsfinansiering för fonden för den nordliga
dimensionens miljöpartnerskap 2007.

2007 budget 23 533 000
2006 budget 23 000 000
2005 bokslut 25 018 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

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

Under momentet beviljas 66 767 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen er-
sätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och disposi-
tionsplanen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 9 326 000 euro jämfört med det
belopp på 57 441 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av Finlands delta-
gande i FN:s krishanteringsoperation i Liba-
non samt av förberedelserna inför den Tysk-
land-ledda EU-stridstruppens fyra månader
långa operation.

Finlands deltagande i krishanteringsopera-
tionen i Libanon föranleder utgifter om sam-
manlagt 11 550 000 euro 2007, varav den nya
punkt 11 i dispositionsplanen, Finlands utgif-

Dispositionsplan €

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 
för EU:s stridsgrupper 12 253 000

03. Utgifter för krishanteringsoperatio-
nen i Liberia (UNMIL-operationen) 197 000

04. Utgifter för Finlands kris-
hanteringstrupp i Kosovo 
(KFOR-operationen) 21 621 000

05. Gemensamma utgifter 2 500 000
06. Utgifter för Finlands kris-

hanteringsstyrka i Bosnien-
Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-
operationen) 7 033 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-operationen) 197 000

08. Utgifter för Finlands freds-
bevarande styrka i Afghanistan 
(ISAF-operationen) 7 616 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya fredsbe-
varande operationer samt för andra 
utgifter för den fredsbevarande 
verksamheten 4 200 000

11. Finlands utgifter för krishanterings-
operationen i Libanon (UNIFIL-
operationen) 11 150 000

Sammanlagt 66 767 000
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ter för krishanteringsoperationen i Libanon
(UNIFIL-operationen), föranleder ett tilläggs-
anslag av 11 150 000 euro. Därtill hänför sig
utgifterna för rotationsutbildningen med tanke
på Libanon-operationen, dvs. 400 000 euro, till
punkt 5, Gemensamma utgifter, i dispositions-
planen. Det anslag som har reserverats för
punkt 09, I reserv för merutgifter för pågående
operationer eller för förlängning av dem, för
eventuella nya fredsbevarande operationer
samt för andra utgifter för den fredsbevarande
verksamheten, i dispositionsplanen har mins-
kats med 2 224 000 euro, och det är dimensio-
nerat så att det täcker utgifterna för en eventu-
ell fyra månader lång operation för den Tysk-
land-ledda EU-stridstruppen samt övriga
eventuella utgifter för fredsbevarande verk-
samhet 2007.

2007 budget 66 767 000
2006 II tilläggsb. 3 508 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 49 119 000
2005 bokslut 46 249 115

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-
drag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 94 888 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 8 565 000 euro jämfört med det
belopp på 86 323 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av ökningen av
Finlands finansiella bidrag för utgifter för FN:s
fredsbevarande verksamhet, inkl. UNIFIL-
operationen i Libanon, för FN:s budget, för
planen för grundrenovering av FN:s högkvar-
ter och för Internationella brottmålsdomstolen
samt för ändringar i valutakurserna.

2007 budget 94 888 000
2006 II tilläggsb. 3 277 000
2006 budget 84 886 000
2005 bokslut 74 550 458
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det

21. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
23 526 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget om 105 000 euro jämfört med det
belopp på 23 421 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring
från moment 24.01.21 med anledning av att en

nationell Eurojust-företrädare övergått från ut-
rikesministeriets tjänst till justitieministeriets
tjänst.

2007 budget 23 526 000
2006 II tilläggsb. 116 000
2006 I tilläggsb. 110 000
2006 budget 23 969 000
2005 bokslut 31 169 000

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 31 861 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 70 000 euro jämfört med det be-
lopp på 31 791 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av överföring från mo-

ment 26.07.21 på grund av en omorganisation
av åklagardistrikten. 

2007 budget 31 861 000
2006 I tilläggsb. 326 000
2006 budget 30 998 000
2005 bokslut 30 949 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
24 263 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

 Jämfört med det belopp på 23 465 000 som
föreslås i budgetpropositionen är tillägget
798 000 euro, i vilket som avdrag har beaktats
113 000 euro i överföring av löneutgifter och
andra utgifter för två personer till moment
28.01.21 i anslutning till inrättandet av en revi-
sionsmyndighet vid finansministeriet från och
med den 1 april 2007 i anslutning till finans-
controllerfunktionen för de EU-strukturfonds-
medel som används i Finland och som tillägg
800 000 euro som en utgift av engångsnatur för
utredande av åtgärder som på bästa sätt främjar
elektronisk kommunikation, 70 000 euro för
utredningar i enlighet med 9 § i lagen om en
kommun- och servicestrukturreform samt
41 000 euro i överföring av löneutgifterna för
en tjänst från moment 26.75.21. 

2007 budget 24 263 000
2006 I tilläggsb. 100 000
2006 budget 22 457 000
2005 bokslut 22 121 000

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens
servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
9 143 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 29 000 euro jämfört med det be-
lopp på 9 114 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att löneutgifter och
andra utgifter för ett årsverke överförs från
moment 26.02.21.

2007 budget 9 143 000
2006 budget 7 103 000

25. Projekt för utveckling av kommunernas
informationsteknik (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
Anslaget under momentet får användas för

utvecklingsprojekt som hänför sig till informa-
tionstekniken i kommunerna och som förbätt-
rar förutsättningarna för att utnyttja kommu-
nernas dataarkiv.

Anslaget får även användas för betalning av
projekt som godkänts och finansierats av EU.
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F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Med anslaget främjas kommuners gemen-
samma projekt för utveckling av informations-
tekniken. Beslut om projekten fattas i samarbe-
te med kommunsektorn.

Anslaget är en överföring från moment
26.97.31.

2007 budget 5 000 000

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 192 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 29 000 euro jämfört med det be-
lopp på 13 221 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av överföringen av lö-
neutgifter och andra utgifter för ett årsverke till
moment 26.01.23.

2007 budget 13 192 000
2006 I tilläggsb. 87 000
2006 budget 12 942 000
2005 bokslut 13 122 000

06. Registerförvaltningen

21. Registerförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
29 776 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 29 576 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av kostnaderna för
inrättandet av ett farkostregister.

2007 budget 29 776 000
2006 budget 28 569 000
2005 bokslut 29 055 000

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 42 219 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 70 000 euro jämfört med det be-
lopp på 42 289 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av överföringen av an-
slaget till moment 25.60.21 på grund av sam-
manslagningen av åklagaravdelningar.

2007 budget 42 219 000
2006 budget 43 748 000
2005 bokslut 44 252 000
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75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
574 140 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 572 181 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 959 000 euro, i vilket som ett tillägg av en-
gångsnatur har beaktats 2 000 000 euro med

anledning av övergången till användningen av
biometriska kännetecken samt som avdrag 41
000 euro i överföring av löneutgifterna för en
tjänst till moment 26.01.21.

2007 budget 574 140 000
2006 II tilläggsb. 2 200 000
2006 I tilläggsb. 6 910 000
2006 budget 567 567 000
2005 bokslut 575 439 000

90. Gränsbevakningsväsendet

74. Byggande (fast anslag)
Under momentet beviljas 400 000 euro.
Anslaget får användas för utgifter för projek-

tet för grundlig renovering av Immola garni-
sons område samt för utgifter för planeringen
av en sjöbevakningsstation och hamn på Em-
salö.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 200 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av utgifterna för pla-
neringen av en sjöbevakningsstation och hamn
på Emsalö.

2007 budget 400 000
2006 budget 341 000
2005 bokslut 1 262 000

97. Understöd åt kommuner

31. Allmän statsandel till kommunerna, på
kommunernas skatteinkomster baserad utjäm-
ning och övergångsutjämningar (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 184 532 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 189 178 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
4 646 000 euro, varvid som tillägg har beaktats
373 000 euro som nettoökningar av och netto-
avdrag på de utjämningsposter som baserar sig
på kommunernas skatteinkomster och som av-

drag 5 019 000 euro med anledning av kom-
munernas projekt för utveckling av informa-
tionstekniken, varav 5 000 000 euro är en
överföring till moment 26.01.25.

På grundval av de slutliga skatteuppgifterna
för år 2005 ändras utjämningen av statsande-
larna så, att de statsandelar som omfattas av
systemet för utjämning under inrikesministeri-
ets, undervisningsministeriets och social- och
hälsovårdsministeriets huvudtitlar ökar med
sammanlagt 6 209 000 euro.

I samband med budgetpropositionen avlåter
regeringen till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av 27 § i lagen om
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statsandelar till kommunerna. I propositionen
föreslås att lagen om statsandelar till kommu-
nerna ändras så att den allmänna statsandel
som beviljas kommunerna åren 2007 och 2008
minskas med 0,96 euro per invånare vartdera
året. Avsikten är att ett anslag motsvarande
minskningen av statsandelarna, sammanlagt ca
10 miljoner euro, skall anvisas i statsbudgeten
för finansiering av kostnaderna för utvecklan-
de av kommunernas gemensamma informa-
tionssystem.

2007 budget 184 532 000
2006 budget 199 676 000
2005 bokslut 156 771 949

32. Sammanslagningsunderstöd till kommu-
nerna och kommunindelningen samt understöd
till kommunsamarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 020 000 euro.
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 föran-
leds av förutredningar gällande sammanslag-
ningar.

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 service-
strukturreform.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Det tredje stycket i be-
slutsdelen fogas som fjärde stycke till besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Det nuvarande fjärde stycket blir femte stycke.

Jämfört med det belopp på 54 710 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
310 000 euro, varav 150 000 euro föranleds av
större understöd än beräknat till kommunerna
för de kostnader som föranleds av förhandsut-
redningar gällande sammanslagningar och
160 000 euro av betalningen av kostnader som
föranleds av de särskilda utredningar som ut-
förs på grundval av 9 § i lagen om en kommun-
och servicestrukturreform.

2007 budget 55 020 000
2006 II tilläggsb. —
2006 budget 24 600 000
2005 bokslut 40 531 246

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-
dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 124 196 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända 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 program-
period 2000—2006 samt för betalning av EU:s
medfinansiering som betalas ur Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden för teknisk hjälp

som hänför sig till genomförandet av program-
men.

Anslaget får tillsammans med anslagen un-
der förvaltningsområdenas medfinansierings-
moment användas även för anställande av den
personal, motsvarande högst 65 årsverken,
som behövs för genomförande av de program
som Europeiska regionala utvecklingsfonden
medfinansierar samt för betalning av andra
konsumtionsutgifter som är nödvändiga för ge-
nomförande av programmen.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland hänför sig 6 000 000 euro av
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anslaget under momentet till landskapet Kaja-
naland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 14 727 000 euro
jämfört med det belopp på 138 923 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av en överföring till moment 26.98.64 av
medel ur Europeiska regionala utvecklingsfon-
dens finansieringsandel för strukturfondspro-
grammen under den nya programperioden
2007—2013.

2007 budget 124 196 000
2006 II tilläggsb. 15 000 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 125 097 000
2005 bokslut 110 285 659

62. Statlig medfinansiering för inrikesminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 250 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända 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
åtgärder vilka finansieras ur Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden och Europeiska social-
fonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under moment 26.98.61 och
34.05.61 också användas för att anställa tek-
nisk hjälp och den personal som behövs för ge-
nomförande av de program som nämns ovan
samt för betalning av andra konsumtionsutgif-
ter som är nödvändiga för genomförandet av
programmen samt till betalning av de förbin-
delser som avser EU:s programperiod 1995—
1999.

Anslaget får dessutom användas till betal-
ning av Finlands skyldigheter enligt artikel 39
(finansiella korrigeringar) i rådets förordning
(EG 1260/1999) och artikel 24 (reduktion, sus-
pension och upphävande av stöd) i rådets för-
ordning (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.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 2 057 000 euro
jämfört med det belopp på 27 307 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av sammanföringen av medlen från den
statliga medfinansieringen av strukturfonds-
programmen under programperioden 2007—
2013 till moment 26.98.65 och 34.05.65.

2007 budget 25 250 000
2006 II tilläggsb. -1 000 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 31 162 000
2005 bokslut 25 246 622

64. Europeiska regionala utvecklingsfon-
dens deltagande i EU:s strukturfondsprogram
under programperioden 2007—2013 (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 14 727 000 euro.
År 2007 får nya beslut om beviljande av

medel fattas till ett belopp av sammanlagt
147 273 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av EU-
medfinansieringen av projekt inom åtgärds-
program som verkställer målet regional kon-
kurrenskraft och sysselsättning för EU:s pro-
gramperiod 2007—2013 samt för teknisk hjälp
som hänför sig till genomförandet av program-
men.

Anslaget får tillsammans med anslaget under
moment 26.98.65 även användas för anställan-
de av personal motsvarande högst 40 årsverken
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som behövs för genomförandet av de program
som Europeiska regionala utvecklingsfonden
medfinansierar samt för betalning av andra
konsumtionsutgifter som är nödvändiga för ge-
nomförandet av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet
reserveras 255 000 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
26.98.65 till avlönande av personal motsvaran-
de sammanlagt högst två årsverken samt betal-
ning av andra utgifter.

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.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen är bevill-

ningsfullmakten och anslaget motsvarande fi-
nansieringen av Europeiska regionala utveck-

lingsfonden inom ramen för strukturfondspro-
grammen under den nya programperioden
2007—2013 en överföring från moment
26.98.61.

Anslaget utgör finansiering av regionutveck-
lingen enligt regionutvecklingslagen.

Avsikten är att politikprogrammet för före-
tagsamhet skall finansieras med anslaget.

Vid användningen av finansieringen tilläm-
pas de nationella bestämmelser och EU-be-
stämmelser som är tillämpliga inom verksam-
het som finansieras av respektive förfaltnings-
område och finansieringen inriktas inom
ramarna för de nämnda bestämmelserna och
strukturfondsprogrammen inom varje förvalt-
ningsområde på det sätt som respektive minis-
terium bestämmer.

Om verkställande av teknisk hjälp besluts i
enlighet med det förfarande som anges i Euro-
peiska gemenskapernas bestämmelser om
strukturfonderna och i de nationella bestäm-
melserna om strukturfonderna.

Inriktningen av den tekniska hjälpen ses över
vid behov efter att programmen godkänts och
behandlats i övervakningskommittéerna.

Vid verkställandet av budgeten är skall man
iaktta fördelningen av bevillningsfullmakten
per förvaltningsområde, vilken baserar sig på
budgeten 2006. Under budgetåret görs i den

förvaltningsområdesspecifika fördelningen de
preciseringar som ministerierna kommit över-
ens om.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2007 2008 2009 2010 Sammanlagt

Förbindelser 2007 13,877 27,755 55,509 41,632 138,773
Kajanaland 0,850 1,700 3,400 2,550 8,500
Fullmakterna sammanlagt 14,727 29,455 58,909 44,182 147,273

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (mn euro)
De ekonomiska ramarna Bevillnings-

Program i form av fullmakt fullmakt Anslag
Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden  år 2007 år 2007

Programperioden 2007—2013
Östra Finland 365,564 65,394 6,539
— varav Kajanaland 47,523 8,500 0,850
Norra Finland 311,273 41,870 4,187
Södra Finland 138,063 18,571 2,144
Västra Finland 159,376 21,438 1,857
Sammanlagt 974,276 147,273 14,727
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Inkomsterna har antecknats under moment
12.26.98 och den statliga medfinansieringen
under moment 26.98.65.

2007 budget 14 727 000

65. Statlig medfinansiering för Europeiska
regionala utvecklingsfonden under program-
perioden 2007—2013 (förslagsanslag)

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

medel 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 regio-
nal konkurrenskraft och sysselsättning som fi-
nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-
fonden under EU:s programperiod 2007—
2013 samt för projekt med anknytning till må-
let europeiskt territoriellt samarbete (mål 3)
och för delområdet gränsöverskridande samar-
bete inom målprogrammet för ett europeiskt
grannskaps- och partnerskapsinstrument (EN-
PI CBC).

Anslaget får, tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under moment 26.98.64, använ-
das även för anställande av teknisk hjälp och
den personal som behövs för genomförande av
de ovan nämnda programmen samt för betal-
ning av andra konsumtionsutgifter som är nöd-
vändiga för genomförande av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet
reserveras 255 000 euro för teknisk hjälp i an-
slutning till betalning av finansministeriets ut-
gifter för den revisionsverksamhet som gäller
EU:s strukturfonder samt tillsammans med
EU-medfinansieringen under moment
26.98.64 till avlönande 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.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen är de be-

villningsfullmakter och anslag för statens fi-
nansieringsandel som motsvarar finansiering-
en av Europeiska regionala utvecklingsfonden
inom ramen för strukturfondsprogrammen un-
der den nya programperioden 2007—2013 en
överföring från moment 26.98.62, 28.01.62,
29.01.62, 30.10.62, 31.99.62, 32.30.62,
33.01.62, 34.05.62 och 35.99.62.

Anslaget utgör finansiering av regionutveck-
lingen enligt regionutvecklingslagen.

Avsikten är att politikprogrammet för före-
tagsamhet skall finansieras med anslaget.

Vid användningen av finansieringen tilläm-
pas de nationella bestämmelser och EU-be-
stämmelser som är tillämpliga inom verksam-
het som finansieras av respektive förfaltnings-
område och finansieringen inriktas inom

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde (mn euro)
Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland Sammanlagt

FM - - - - -
IM 5,120 5,862 3,157 4,288 18,427
UVM 6,258 5,024 4,828 2,573 18,683
JSM 1,138 0,837 0,186 0,429 2,590
KM 6,827 2,931 1,857 1,715 13,330
HIM 31,292 21,353 4,829 8,360 65,834
SHM 0,569 0,419 - - 0,988
AM 2,845 3,350 1,671 2,358 10,224
MM 2,845 2,094 2,043 1,715 8,697
Kajanaland 8,500 - - - 8,500
Sammanlagt 65,394 41,870 18,571 21,438 147,273
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ramarna för de nämnda bestämmelserna och
strukturfondsprogrammen inom varje förvalt-
ningsområde på det sätt som respektive minis-
terium bestämmer.

Om verkställande av teknisk hjälp besluts i
enlighet med det förfarande som anges i Euro-
peiska gemenskapernas bestämmelser om
strukturfonderna och i de nationella bestäm-
melserna om strukturfonderna.

Vid verkställandet av budgeten är skall man
iaktta fördelningen av bevillningsfullmakten
per förvaltningsområde, vilken baserar sig på
budgeten 2006. Under budgetåret görs i den

förvaltningsområdesspecifika fördelningen de
preciseringar som ministerierna kommit över-
ens om.

2007 budget 11 470 000

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2007 2008 2009 2010 Sammanlagt

Förbindelser 2007 11,068 22,135 44,271 33,201 110,675
Kajanaland 0,402 0,805 1,609 1,207 4,023
Fullmakterna sammanlagt 11,470 22,940 45,880 34,408 114,698

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (mn euro)
De ekonomiska ramarna Bevillnings-

Program i form av fullmakt fullmakt Anslag
Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden år 2007 år 2007

Programperioden 2007—2013
Östra Finland 274,173 31,131 3,113
— varav Kajanaland 35,642 4,023 0,402
Norra Finland 233,455 30,404 3,040
Södra Finland 155,321 20,209 2,021
Västra Finland 179,298 23,329 2,333
Mål 3 och ENPI CBC 74,729 9,625 0,963
Sammanlagt 916,976 114,698 11,470

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde (mn euro)

Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland
Mål 3 och

ENPI CBC Sammanlagt

FM - - - - 0,100 0,100
IM 1,616 2,731 2,018 3,730 4,567 14,662
UVM 2,423 3,338 3,433 2,097 1,165 12,456
JSM 0,454 0,664 0,220 0,255 0,199 1,792
KM 4,577 2,428 3,432 2,797 0,777 14,011
HIM 15,884 18,208 8,077 11,187 0,291 53,647
SHM 0,269 0,304 - - 0,097 0,670
AM 1,077 1,517 1,211 2,098 0,583 6,486
MM 0,808 1,214 1,818 1,165 1,846 6,851
Kajanaland 4,023 - - - - 4,023
Sammanlagt 31,131 30,404 20,209 23,329 9,625 114,698
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

29.  (27.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom
försvarsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 223 498 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget om 1 860 000 euro jämfört med det
belopp på 221 638 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de tilläggs-

anslag som beviljats krishanteringstruppen i
Libanon.

2007 budget 223 498 000
2006 II tilläggsb. 3 872 000
2006 I tilläggsb. 17 005 000
2006 budget 228 022 000
2005 bokslut 225 304 135

10. Militärt försvar

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

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter för anskaffning av försvarsmateriel samt
annan materiel och utrustning för försvarsmak-
ten och till sådan forsknings- och utvecklings-
verksamhet, testning av system och utbildning
av dem som använder materiel som har direkt
anknytning till anskaffningen. Av anslaget får
470 807 000 euro användas till betalning av ut-
gifter för tidigare beviljade beställningsfull-
makter och till utgifter för ändringar i index
och valutakurser i anslutning till dem samt
45 980 000 euro för andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de

beställningsfullmakter som godkänts i tidigare
budgetar, får 2007 ingås avtal för det obundna
belopp som omfattas av beställningsfullmak-
terna Utvecklande av service- och flygbasba-
serade system för helikoptrar (HTH) och Ma-
teriell utveckling av försvarsmakten 2006
(PVKEH 2006). Härvid förutsätts att de årliga
betalningar som dessa avtal medför inte över-
stiger de penningbelopp som anges i finansie-
ringsplanerna för beställningsfullmakterna i
fråga.

År 2007 får avtal ingås i anslutning till ut-
vecklingen av försvarsmaktens integrerade
spaning, övervakning och ledning samt av ma-
rinen, flygvapnet och luftvärnet (beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten PVKEH 2007) så att de åsamkar
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staten utgifter om högst 500 070 000 euro un-
der åren 2007—2011 enligt valutakursen den
dag budgeten träder i kraft. Användningen av
fullmakten får enligt nämnda valutakursnivå
åsamka staten utgifter 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, projektbe-
redning och utvecklingsarbete som föregår se-
rieanskaffning 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 bud-
geten träder i kraft. Användningen av fullmak-
ten får enligt nämnda valutakursnivå åsamka
staten utgifter 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.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra, tredje, femte och sjätte stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Anslaget under momentet har ombildats till
ett treårigt reservationsanslag. 

Ändringen av anslaget till treårigt i jämförel-
se med det tvååriga anslag som nämns i bud-
getpropositionen föranleds av att försvarsma-
terielanskaffningarna tekniskt sett är mångfa-
setterade och de kan drabbas av långvariga
fördröjningar. 

Avtal om HTH-beställningsfullmakten får
ingås i enlighet med budgetpropositionen år
2007. I jämförelse med budgetpropositionen

föreslås att på motsvarande sätt får även avtal
om PVKEH 2006-beställningsfullmakten in-
gås 2007. Förnyandet av PVKEH 2006-be-
ställningsfullmakten beror på att underteck-
nandet av de projektavtal som avser det i be-
ställningsfullmakten ingående
utvecklingsprogrammet för det integrerade
spanings-, övervaknings- och ledningssyste-
met flyttas fram till 2007.

Det föreslås att det totala beloppet av den
PVKEH 2007-beställningsfullmakt som har
föreslagits börja 2007 minskas med
21 017 000 euro, eftersom moderniseringen av
luftvärnsrobot 90 har tidigarelagts och den in-
går i den andra tilläggsbudgetpropositionen för
2006 som en del av beställningsfullmakten
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2006). 

Med anledning av ändringen av PVKEH
2007-beställningsfullmakten föreslås att det
anslag som används till betalning av utgifter
för tidigare beviljade beställningsfullmakter
och till utgifter för ändringar i index och valu-
takurser i anslutning till dem ökas från
464 536 000 euro till 470 807 000 euro. Änd-
ringen inverkar inte på det totala anslagsbelop-
pet under momentet.

Det föreslås att det totala beloppet av den
TTK-PROTO 2007-beställningsfullmakt som
föreslagits börja 2007 skall minskas med
6 000 000 euro, eftersom tidtabellen för under-
sökningar som hänför sig till programmet för
utveckling av armén har lagts om och behovet
av anslag har preciserats.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011—

Samtliga
utgifter för

användningen
av fullmakter
sammanlagt1)

Utrustande av beredskapsförband 
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2007 39 400 56 519 18 000 113 919
VYV 1 sammanlagt 39 400 56 519 18 000 113 919
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar 
(HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2007 5 372 5 345 10 717
Förbindelser år 2007 20 870 15 604 7 573 6 404 7 030 57 481
HTH  sammanlagt 26 242 20 949 7 573 6 404 7 030 68 198
Utvecklande av huvudstads-
regionens försvar (PPK)
Förbindelser som ingåtts före 2007 18 500 18 500
PPK sammanlagt 18 500 18 500
Försvarsmaktens tekniska 
forskning och produktutveckling 
(TTK)
Förbindelser som ingåtts före 2007 26 252 26 252
TTK sammanlagt 26 252 26 252
Kompletterande av beredskaps-
förbandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2007 158 500 98 600 257 100
VYV 2 sammanlagt 158 500 98 600 257 100
Utvecklande av Finlands krigs-
ekonomiska beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före 2007 33 600 33 600 67 200
STALVA sammanlagt 33 600 33 600 67 200
Avvärjningskapacitet hos flyg-
vapnets jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2007 31 154 26 798 14 678 72 630
IHT 2004 sammanlagt 31 154 26 798 14 678 72 630
Utvecklande av marinen och 
spaningen (PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2007 31 060 14 850 45 910
PVKEH 2005 sammanlagt 31 060 14 850 45 910
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2007 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
MLRS sammanlagt 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2007 54 839 165 499 116 060 63 567 67 100 467 065
Förbindelser år 2007 11 710 11 710
PVKEH 2006 sammanlagt 66 549 165 499 116 060 63 567 67 100 478 775
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2007 budget 580 932 000
2006 II tilläggsb. 5 000 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 643 300 000
2005 bokslut 570 847 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

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 fördel-
ningen av utgifterna för beställningsfullmak-
ten för NH90-utbildningstjänster ändras dess-
utom så att beställningsfullmakten får åsamka
staten utgifter om högst 1 850 000 euro före ut-
gången av 2009, högst 3 550 000 euro före ut-
gången år 2010 och högst 5 350 000 euro före
utgången av 2011.

Med anledning av att det inte har varit möj-
ligt 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-utbild-
ningstjänster som inte är bundet, under förut-
sättning att de årliga betalningarna på grund av

dessa avtal inte överstiger de penningbelopp
som anförs i finansieringsplanerna för beställ-
ningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen fogas som sjunde stycke till besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen som åtton-
de stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Det nuvarande sjunde
och åttonde stycket blir nionde och tionde
stycket.

Minskningen av beloppet av beställnings-
fullmakten för NH90-utbildningstjänster med
57 650 000 euro beror på de fördröjda leveran-
serna av NH90-transporthelikoptrar. Arbetet
med att utveckla utbildningsanordningar för
helikoptrarna har försenats med flera år jäm-
fört med de ursprungliga planerna, och därför
är utbudet av flygsimulatorer ytterst begränsat.
Till följd av den dåliga konkurrenssituationen
är det i detta skede varken ändamålsenligt eller
ekonomiskt att ingå långvariga serviceavtal
om NH90-utbildningstjänsterna. Ändringen av
beställningsfullmakten för NH90-utbildnings-
tjänster inverkar inte på anslagsnivån för 2007.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:

Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2007)
Förbindelser år 2007 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
PVKEH 2007 sammanlagt 54 995 101 998 136 857 132 220 74 000 500 070
Teknisk forskning, produkt-
utveckling och projektberedning 
(TTK-PROTO 2007)
Förbindelser år 2007 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
Fullmakterna sammanlagt 503 902 555 936 323 218 217 691 148 130 1 748 877

1) Omfattar inte förändringar föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011—

Samtliga
utgifter

för använd-
ningen

av fullmakter
sammanlagt

Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem 
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före 2007 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Beställningsfullmakten för simulerings-
system för tvåsidig strid sammanlagt 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2005
Förbindelser som ingåtts före 2007 8 371 8 371
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2005 sammanlagt 8 371 8 371
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet
Förbindelser som ingåtts före 2007 2 290 2 360 2 430 7 080
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet sammanlagt 2 290 2 360 2 430 7 080
Beställningsfullmakten för utläggning 
av den grundläggande flygutbildningen 
på entreprenad
Förbindelser som ingåtts före 2007 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad sammanlagt 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2006
Förbindelser som ingåtts före 2007 30 523 7 946 38 469
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2006 sammanlagt 30 523 7 946 38 469
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster
Förbindelser år 2007 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster sammanlagt 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2007
Förbindelser år 2007 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2007 sammanlagt 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av målutrustning
Förbindelser år 2007 3 000 3 000 3 000 9 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
målutrustning sammanlagt 3 000 3 000 3 000 9 000
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2007 budget 1 357 049 000
2006 II tilläggsb. 4 000 000
2006 I tilläggsb. 1 450 000
2006 budget 1 328 898 000
2005 bokslut 1 331 654 000

30. Militär krishantering

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär 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 na-
tionellt dagtraktamente till militärobservatö-
rerna, till betalning av löne-, utbildnings-, un-
derhålls-, utrustnings-, förvaltnings- och andra
konsumtionsutgifter för beredskapstruppen
och till betalning av utgifter för internationella
kurser i krishantering. Anslaget får även an-
vändas till betalning av resekostnader, hälso-
vårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, re-
presentations- och förvaltningsutgifter för de
finska krishanteringstrupperna i Kosovo, Af-
ghanistan, Bosnien-Hercegovina och Libanon
och för de finska stabsofficerarna i Liberia och
Sudan och ytterligare till betalning av utgifter
för internationell krishantering. Anslaget får
också användas till utgifter för utvecklingspro-

grammet för styrkor som Finland utser för in-
ternationell krishantering.

Beställningsfullmakten för anskaffning 
av bruksfordon
Förbindelser år 2007 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon sammanlagt 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av beklädnadsutrustning för stridsmän
Förbindelser år 2007 2 000 2 000 2 000 6 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
beklädnadsutrustning för stridsmän 
sammanlagt 2 000 2 000 2 000 6 000
Fullmakterna sammanlagt 59 017 61 009 31 909 15 782 7 721 175 438

Dispositionsplan €

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 militärobservatörs-
verksamheten 2 450 000

04. Utgifter för Finlands fredsbe-
varande styrka i Afghanistan 
(ISAF-operationen) 6 650 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-operationen) 40 000

06. Utgifter för krishanteringsoperatio-
nen i Liberia (UNMIL-operationen) 40 000

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsoperationer 1 405 000

08. Programmet för utvecklande av 
styrkor för krishantering 6 000 000
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F ö r k l a r i n g :  Det första och det andra
stycket i beslutsdelen ersätter det första och det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, och dispositionsplanen
ersätter dispositionsplanen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 8 450 000 euro i jämförelse med
det belopp på 46 940 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av Finlands

deltagande i krishanteringsoperationen i Liba-
non. På grund av detta fogas till dispositions-
planen under momentet en ny punkt 10, Fin-
lands utgifter för krishanteringsoperationen i
Libanon (UNIFIL-operationen). Operationen
föranleder utgifter om sammanlagt 9 820 000
euro 2007, varav 1 370 000 euro täcks genom
de anslagsöverföringar som görs från punkt 05.
och 20. i dispositionsplanen och genom ett till-
läggsanslag på 8 450 000 euro. Irlands kris-
hanteringstrupp som deltar i operationen i Li-
banon använder den bas som finnarna byggt
och detta medför att 1 400 000 euro inflyter i
inkomster under moment 12.27.99.

2007 budget 55 390 000
2006 II tilläggsb. 8 600 000
2006 I tilläggsb. -314 000
2006 budget 51 746 000
2005 bokslut 47 561 870

09. Utgifter för löner, flyttning och 
boende för EU:s stridsgrupper 
under utbildningstiden samt för 
överföringsersättningar 7 001 000

10. Finlands utgifter för krishanterings-
operationen i Libanon (UNIFIL-
operationen) 9 820 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya kris-
hanteringsoperationer samt för 
andra utgifter för krishantering 4 734 000

Sammanlagt 55 390 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
29 888 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 29 163 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
725 000 euro. Av tillägget föranleds 113 000
euro av överföringen av löneutgifter och övri-
ga utgifter för två personer från moment
26.01.21 och 112 000 euro av överföringen av
löneutgifter och övriga utgifter för två personer
från moment 32.10.21 i anslutning till att en re-
visionsmyndighet för de medel från EU:s
strukturfonder som används i Finland inrättas
vid finanscontrollerfunktionen vid finansmi-
nisteriet den 1 april 2007. Av tillägget föran-
leds 500 000 euro av underhåll och utvecklan-
de av det skyddade informationssystem
(VALTU) som statsledningen och säkerhets-
myndigheterna tog i bruk år 2006.

2007 budget 29 888 000
2006 I tilläggsb. 2 000 000
2006 budget 30 742 000
2005 bokslut 28 099 000

62. Statlig medfinansiering för finansminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 130 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för åren

2003—2006 är oanvänd, får beslut om bevil-
jande av den oanvända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av gemenskapsini-
tiativ som finansieras med medel ur Europeis-
ka regionala utvecklingsfonden under pro-
gramperioden 2000—2006.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Strykningen av bevillningsfullmakten för
2007 föranleds av att medlen för den statliga
medfinansieringen av strukturfondsprogram-
men under programperioden 2007—2013
sammanförs under huvudtiteln för den nämnda
fondens förvaltningsmyndighet under moment
26.98.65.

2007 budget 130 000
2006 budget 237 000
2005 bokslut 49 950
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18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
339 947 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 350 000 euro jämfört med det
belopp på 339 597 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att Katso-

tjänsten för autentisering av organisationer ut-
vidgas så att den kan användas inom hela den
offentliga förvaltningen och av företag.

2007 budget 339 947 000
2006 I tilläggsb. 1 750 000
2006 budget 347 487 000
2005 bokslut 349 540 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 182 327 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 194 000 euro jämfört med det
belopp på 182 133 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att de in-
komstposter som ligger till grund för avräk-

ningen till Åland ökar i denna kompletterings-
proposition. 

2007 budget 182 327 000
2006 II tilläggsb. 2 940 000
2006 I tilläggsb. 4 464 000
2006 budget 176 110 000
2005 bokslut 181 797 319

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
147 832 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 18 000 000 euro jämfört med
det belopp på 129 832 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att tullver-
kets IT-system förnyas.

2007 budget 147 832 000
2006 I tilläggsb. 11 500 000
2006 budget 129 953 000
2005 bokslut 130 295 000

60. Senatfastigheter

Senatfastigheter berättigas att till Helsingfors stad utan ersättning och på de villkor som Senat-
fastigheter i övrigt avtalar överlåta ett outbrutet område på ca 107 528 m2 av fastigheten 91-432-
1-23, vilket hör till det s.k. avtalsområdet Kampen—Tölöviken. 
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som sista stycke till punkt 1. SERVICEMÅL OCH AN-
DRA VERKSAMHETSMÅL i beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen.

Överlåtelsen baserar sig på det avtal som staten och Helsingfors stad ingick år 1986 och genom
vilket det splittrade jordägandets skadliga verkningar på planläggningen av området Kampen—
Tölöviken eliminerades och avtalades om att den byggnadsrätt som planeras på området skall för-
delas mellan staten och staden. Det föreslås att det outbrutna området i enlighet med avtalet över-
låts utan ersättning. I stället har staden till staten utan särskild ersättning överlåtit de delar av tom-
ten för Museet för nutidskonst som är i stadens ägo samt tomterna för Riksdagens annex och Mu-
sikhuset. Riksdagens samtycke till överlåtelsen begärs, eftersom det outbrutna områdets
ekonomiska värde överstiger 10 miljoner euro.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

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 användning-
en av statsförvaltningens gemensamma infor-
mationssystem utvidgas. Anslaget får använ-
das till avlönande av personal i tidsbundna
uppgifter motsvarande högst 25 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 13 000 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att ett belopp på
ca 2 miljoner euro av medlen för främjande av
produktiviteten är avsett att år 2007 användas
för att bygga upp ett elektroniskt klientdataar-
kiv för social- och hälsovården samt nationella
tjänster i anslutning till det. En förutsättning är
att den statliga medfinansieringen av genom-
förandet av projektet uppgår till sammanlagt
högst 10 miljoner euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet jämfört med budgetpropositionen så att an-
slaget även får användas för främjande av att
användningen av statsförvaltningens gemen-
samma informationssystem utvidgas.

2007 budget 15 000 000
2005 bokslut 15 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

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

Anslaget får användas till betalning av rese-
kostnader enligt ett beslut om ersättning för re-
sekostnader för EU:s medlemsstaters delega-
tioner samt till betalning av mervärdesskatteut-
gifter i anslutning till resekostnaderna.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen ändras
motiveringen till momentet så att anslaget även
får användas till betalning av mervärdesskatte-
utgifter i anslutning till resekostnader. En mot-
svarande ändring har beaktats i den andra till-
läggsbudgetpropositionen för 2006.
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2007 budget 3 100 000
2006 II tilläggsb. —
2006 budget 3 700 000
2005 bokslut 2 685 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (29.01, 05, 07, 08, del och 10, del) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensam-
ma utgifter inom ansvarsområdet

62. Statlig medfinansiering för undervis-
ningsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

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, gemen-
skapsinitiativen Equal, Interreg och Urban
samt projekt för innovativa åtgärder vilka fi-
nansieras ur Europeiska regionala utvecklings-
fonden och Europeiska socialfonden under
programperioden 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 programmen samt för betalning av an-
dra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för
genomförande 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
oanvända delen fattas 2007.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 3 670 000 euro
jämfört med det belopp på 68 266 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av bevillningsfullmakten för 2007 för-
anleds av att medlen för den statliga medfinan-
sieringen av strukturfondsprogrammen under
programperioden 2007—2013 sammanförs
under huvudtiteln för respektive fonds förvalt-
ningsmyndighet under moment 26.98.65 och
34.05.65.

2007 budget 64 596 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 68 554 000
2005 bokslut 53 706 370
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10.  (29.40) Allmänbildande utbildning

30.  (29.40.30) Statsandel och statsunderstöd
för den allmänbildande utbildningens drifts-
kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 840 930 000 eu-
ro.

3) till understöd för användning av datatek-
nik och teknik för informationsförmedling i
undervisningen, för utvecklande av inlärnings-
miljöer, för förbättrande av telekommunika-
tionsförbindelserna samt för delaktighetspro-
jektet, högst 6 000 000 euro,

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen. 

Tillägget på 2 300 000 euro jämfört med det
belopp på 1 838 630 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av nettoökning-
ar och nettoavdrag i de utjämningsposter för
statsandelarna som baserar sig på de slutliga
skatteuppgifterna för år 2005.

Det andra stycket i beslutsdelen ersätter den
tredje punkten i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen möjliggör slutförandet av delak-
tighetsprojektet.

2007 budget 1 840 930 000
2006 budget 1 854 440 000
2005 bokslut 1 725 484 761

20.  (29.60) Yrkesutbildning

30.  (29.60.30) Statsandel och statsunderstöd
för yrkesutbildningens driftskostnader (för-
slagsanslag)

3) till understöd för utvecklande av inlär-
ningsmiljöer och byggande av informations-
nät, för användning av datateknik och teknik
för informationsförmedling i undervisningen
och studierna samt för delaktighetsprojektet,
högst 961 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter den
tredje punkten i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen möjliggör slutförandet av delak-
tighetsprojektet.

2007 budget 513 883 000
2006 budget 500 397 000
2005 bokslut 425 961 195

40.  (29.20) Yrkeshögskoleundervisning

30.  (29.20.30) Statsandel och statsunderstöd
för kommunala och privata yrkeshögskolors
driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 362 682 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 349 000 euro jämfört med det
belopp på 362 333 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att antalet
studerande utökas till följd av att ett utbild-
ningsprogram för byggmästare inleds.

2007 budget 362 682 000
2006 budget 358 704 000
2005 bokslut 339 628 782
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50.  (29.10, del) Undervisning och forskning vid universitet

21.  (29.10.21) Universitetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Fullmakt:
Under 2007 får sådana hyresavtal ingås som

utökar universitetens lokaler eller ökar hyres-
utgifterna och som föranleder utgifter först ef-
ter 2007 så att ökningen av nettoutgifterna är
högst 4 500 000 euro på årsnivå.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Hyresfullmakten har utvidgats så att den om-
fattar sådana hyresavtal som ökar hyresutgif-
terna till följd av grundliga renoveringar av nu-
varande lokaler.

2007 budget 1 289 052 000
2006 II tilläggsb. 9 360 000
2006 I tilläggsb. 2 100 000
2006 budget 1 258 053 000
2005 bokslut 1 237 436 000

22.  (29.10.22) Universitetsväsendets ge-
mensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 143 000 euro.
Anslaget får användas:
5) till undersökningar av gravområdena i

Huhtiniemi i Villmanstrand och i dess närom-
råden.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen,
och punkt fem i det andra stycket i beslutsdelen
fogas som femte punkt till det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen, varvid den nuvarande femte punkten
blir sjätte punkt. Dispositionsplanen ersätter
dispositionsplanen under momentet i budget-
propositionen.

Jämfört med det belopp på 22 043 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 100 000 euro, varav 4 000 000 euro föran-
leds av betalningsposten för 2007 av den full-
makt att anskaffa en superdator som beviljades
i budgeten för 2006 och ett belopp på 100 000
euro är avsett att användas för undersökningar
av gravområdena i Huhtiniemi i Villmanstrand
och i dess närområden.

2007 budget 26 143 000
2006 II tilläggsb. 2 020 000
2006 budget 22 599 000
2005 bokslut 24 051 000Dispositionsplan €

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. Utveckling av universitetscentren 2 500 000
5. Undersökningar av gravområdena 

i Huhtiniemi i Villmanstrand och 
i dess närområden 100 000

Sammanlagt 26 143 000
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60.  (29.88) Vetenskap

22.  (29.88.22) Arkivverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
14 381 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 250 000 euro jämfört med det
belopp på 14 131 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av utvecklande av
ett mottagnings- och servicesystem (VAPA)
för elektroniskt material.

2007 budget 14 381 000
2006 I tilläggsb. 210 000
2006 budget 13 843 000
2005 bokslut 13 777 000

80.  (29.90) Konst och kultur

52.  (29.90.52) Tippnings- och penninglotte-
rivinstmedel för främjande av konsten (för-
slagsanslag)

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 konstkommissioner-
na beviljar samt till stipendier enligt lagen om

vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)
till ett belopp av högst 841 000 euro,

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter den
andra punkten i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen. 

2007 budget 188 829 000
2006 I tilläggsb. 4 170 000
2006 budget 186 380 000
2005 bokslut 185 279 972
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av lands-
bygden (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 be-
viljande som hänför sig till programperioden
2007—2013 för sammanlagt 51 500 000 euro.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland hänför sig 1 300 000 euro av
momentets bevillningsfullmakt till programpe-
rioden 2007—2013 och 2 810 000 euro av an-
slaget under momentet till landskapet Kaja-
naland.

F ö r k l a r i n g :  Det första och andra
stycket i beslutsdelen ersätter det första och an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och det tredje stycket i
beslutsdelen ersätter det sista stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Tilläggsanslaget på 1 900 000 euro jämfört
med det belopp på 48 400 000 euro som före-
slås i budgetpropositionen och bevillningsfull-
makten för programperioden 2000—2006 för-
anleds av en ombudgetering av de fullmakter
som beviljats för tidigare år och den ökade an-
slagsdelen för Kajanaland på 55 000 euro för-
anleds av en ombudgetering av anslagen.

Ökningen för programperioden 2007—2013
av bevillningsfullmakten som hänför sig till
landskapet Kajanaland med 1 300 000 euro

och av anslaget med 160 000 euro grundar sig
på den ändring av lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland som ingår i regeringens pro-
position (RP 242/2006 rd), enligt vilken regio-
nala gemenskapsmedel ur Europeiska jord-
brukdfonden för landsbygdens utveckling
(EJFLU) och motsvarande statlig motfinansie-
ring anvisas för Kajanaland i statsbudgeten.

2007 budget 50 300 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 70 862 000
2005 bokslut 52 884 371

62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 29 500 000 euro.
År 2007 får beslut om beviljande som hänför

sig till programperioden 2000—2006 fattas för
sammanlagt 2 477 000 euro och beslut om be-
viljande som hänför sig till programperioden
2007—2013 för sammanlagt 54 608 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig
medfinansiering av projekt för genomförande
av mål 1- och mål 2-programmen samt gemen-
skapsinitiativprogrammen Leader+ och Inter-
reg III vilka finansieras ur Europeiska utveck-
lings- och garantifonden för jordbruket
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(EUGFJ) och Europeiska regionala utveck-
lingsfonden (ERUF) under EU:s programperi-
od 2000—2006. Anslaget får även användas
för betalning av EU:s medfinansiering för pro-
jekt för genomförande av programmet för ut-
veckling av Fastlandsfinland och som finansie-
ras med medel ur Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdens utveckling (EJFLU) under
EU:s programperiod 2007—2013 samt för be-
talning av tekniskt bistånd som hänför sig till
genomförandet av programmet.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland hänför sig 1 450 000 euro av
momentets bevillningsfullmakt för program-
perioden 2007—2013 och 2 390 000 euro av
anslaget under momentet till landskapet Kaja-
naland.

F ö r k l a r i n g :  Det första och andra
stycket i beslutsdelen ersätter det första och an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, det tredje stycket i be-
slutsdelen ersätter det fjärde stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det fjärde stycket i beslutsdelen ersätter det
sista stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med 40 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen är anslagsminskningen
10 500 000 euro, varav 10 000 000 euro beräk-
nas bli överfört från år 2006 för att användas år
2007. Därutöver föranleds avdraget på
500 000 euro och minskningen av bevillnings-
fullmakten med 1 792 000 euro jämfört med

det belopp på 56 400 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen och ändringen av fjärde
stycket i momentet av sammanföringen av
medlen från den statliga medfinansieringen av
strukturfondsprogrammen under programperi-
oden 2007—2013 till moment 26.98.65 under
huvudtiteln för den ifrågavarande förvalt-
ningsmyndigheten.

Bevillningsfullmakten för programperioden
2000—2006 föranleds av en ombudgetering av
de fullmakter som beviljats under tidigare år
och den ökade anslagsdelen för Kajanaland på
63 000 euro föranleds av en ombudgetering av
anslagen.

Ökningen för programperioden 2007—2013
av bevillningsfullmakten som hänför sig till
landskapet Kajanaland med 1 450 000 euro
och av anslaget med 180 000 euro grundar sig
på den ändring av lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland som ingår i regeringens pro-
position (RP 242/2006 rd), enligt vilken regio-
nala gemenskapsmedel ur Europeiska jord-
brukdfonden för landsbygdens utveckling
(EJFLU) och motsvarande statlig motfinansie-
ring anvisas för Kajanaland i statsbudgeten.

2007 budget 29 500 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 98 834 000
2005 bokslut 76 029 931

20. Jordbruk

48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen
och sockerproduktionen (reservationsanslag
3 år)

F ö r k l a r i n g :  Anslaget under momentet
har ändrats jämfört med budgetpropositionen
och ombildats till ett treårigt reservationsan-
slag.

Ändringen av anslagstypen till ett treårigt re-
servationsanslag i stället för det förslagsanslag
som föreslås i budgetpropositionen föranleds
av att en del av strukturstöden för socker kan
komma att utbetalas först år 2008 eller 2009.

2007 budget 31 852 000
2006 budget 810 000
2005 bokslut 328 945
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 13 397 000 euro.
Av anslaget har 6 591 000 euro reserverats

för den statliga medfinansieringen i projekt
som delfinansieras av EU.

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.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter
den andra meningen i andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Det tredje stycket i beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen. Det nuvarande tredje
stycket blir det fjärde stycket.

Anslagsminskningen på 603 000 euro jäm-
fört med det belopp på 14 000 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen föranleds av
kommissionens beslut om den medlemsstats-
specifika medfinansieringen i Europeiska fis-
kerifonden perioden 2007—2013.

Det anslag som hänför sig till landskapet Ka-
janaland för perioden 2007—2013 grundar sig

på den ändring av lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland som ingår i regeringens pro-
position (RP 242/2006 rd), enligt vilken regio-
nala gemenskapsmedel ur Europeiska fiskeri-
fonden och motsvarande statlig
motfinansiering anvisas för Kajanaland i stats-
budgeten.

2007 budget 13 397 000
2006 II tilläggsb. -250 000
2006 I tilläggsb. 1 168 000
2006 budget 14 200 000
2005 bokslut 15 200 000

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

Under momentet beviljas 757 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 957 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att behovskalkylen
har preciserats.

2007 budget 757 000
2006 budget 757 000
2005 bokslut 757 000

60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främ-
jande och övervakning av skogsbruk (reserva-
tionsanslag 2 år)

Anslaget får användas till utgifter som med
stöd av lagen om skogscentraler och skogsbru-
kets utvecklingscentral (1474/1995) föranleds
skogscentralerna och Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio. Anslaget får också använ-
das till sänkning av avgifter för prestationer

som ingår i skogscentralernas och Skogsbru-
kets utvecklingscentral Tapios statsunderstöd-
da verksamhet och som prissätts enligt före-
tagsekonomiska principer samt till annan of-
fentlig medfinansiering av utgifter som EU:s
strukturfondsprojekt eller andra projekt under
programperioden 2007—2013 förorsakar
skogscentralerna och Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio till den del som EU:s fond-
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andelar eller motsvarande statliga medfinan-
siering inte kan användas för dessa utgifter.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra och det tredje stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

På grund av den exceptionella finansierings-
brist som konstaterats vid Sydöstra Finlands
skogscentral kvoteras inte fördelningen av
statsunderstöd skogscentralerna och Skogsbru-
kets utvecklingscentral Tapio emellan och
grunderna för fördelningen av statsunderstödet
bestäms inte heller i beslutsdelen, varför det
sista stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen stryks.

2007 budget 42 789 000
2006 II tilläggsb. 1 200 000
2006 budget 44 179 000
2005 bokslut 46 684 000

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

Under momentet beviljas 57 680 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stat-
ligt stöd enligt lagen om finansiering av håll-
bart skogsbruk (1094/1996) och till konsum-
tionsutgifter för försöks- och utredningsverk-
samhet. År 2007 får beslut om stöd fattas enligt
ovan nämnda lag för högst 62 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen på 200 000 euro jäm-
fört med det belopp på 57 880 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen och minskning-
en av bevillningsfullmakten på 200 000 euro
jämfört med det belopp på 62 700 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen grundar sig
på en preciserad kalkyl över planeringsuppdra-
gen.

2007 budget 57 680 000
2006 budget 62 880 000
2005 bokslut 62 430 651
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
574 527 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 500 000 euro jämfört med det
belopp på 572 027 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av utvecklandet
av trafikledningssystemen och breddandet av
vägrenarna för att minska trafikstockningarna
på sträckan Fredrikshamn—Virojoki.

2007 budget 574 527 000
2006 II tilläggsb. 3 560 000
2006 I tilläggsb. 1 680 000
2006 budget 586 243 000
2005 bokslut 608 946 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 100 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 700 000 euro jämfört med det
belopp på 97 800 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de förändringar
som ingår i den andra tilläggsbudgeten för
2006 och som föranleds av hur de påbörjade
projekten framskrider. Fullmakterna att sluta
avtal i fråga om projekten ändras inte.

Till följd av den ändring som gjorts i besluts-
delen under motiveringen till momentet ändras
första stycket i förklaringsdelen enligt följan-
de:

Projekten beräknas åsamka staten utgifter
om ca 257,2 miljoner euro år 2008, ca 227,0
miljoner euro år 2009, ca 87,0 miljoner euro år
2010 och ca 2,0 miljoner euro år 2011.

2007 budget 100 500 000
2006 II tilläggsb. -8 700 000
2006 I tilläggsb. 2 889 000
2006 budget 62 200 000
2005 bokslut 86 340 318
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32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik

42. Tryggande av konkurrensförutsättning-
arna för passagerarfartyg och passagerarbil-
färjor i utrikesfart (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 283 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med 21 483 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen är ökningen 3 800 000
euro.

Regeringen överlämnar en proposition till
riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om en förteckning över handelsfartyg i ut-
rikesfart (1707/1991). För att förbättra konkur-
renskraften då det gäller besättningskostnader-
na utvidgas stödsystemet så att stödet täcker
det fulla beloppet av de socialskydds-, sjö-
manspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsför-
säkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupp-
livförsäkringsavgifter som betalas av arbetsgi-
varen samt den andel av avgifterna för
grupplivförsäkringen och den extra försäkring-
en för fritiden som betalas av arbetsgivaren.

Det nuvarande stödet är kalkylmässigt och
fastställs så att det utgör högst 97 % av den för-
skottsinnehållning som verkställts på den sjö-
arbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjö-
farare fått från ett passagerarfartyg i utrikesfart
som är inskrivet i handelsfartygsregistret, dock
till ett belopp som motsvarar högst beloppet av
ovan nämnda utgifter.

Det utvidgade stödet beviljas för tiden
1.1.2007—31.12.2009. Det beräknas att stödet
kommer att betalas till ca 16 passagerarfartyg
år 2007. Beloppet av de lönebikostnader som
berättigar till stöd beräknas uppgå till ca 29
miljoner euro per år.  Eftersom stödet betalas
halvårsvis i efterskott, betalas år 2007 stöd för
andra halvåret 2006 enligt gällande lagstift-
ning och för första halvåret 2007 enligt den nya
lagstiftningen.

2007 budget 25 283 000
2006 budget 21 483 000
2005 bokslut 21 700 216

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
293 282 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 60 000 euro jämfört med det be-
lopp på 293 342 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att ett anslag
motsvarande medlemsavgiften till organisatio-

nen för internationell järnvägstrafik, OTIF,
överförs från Banförvaltningscentralen till
Järnvägsverket och återfinns under moment
31.41.21.

2007 budget 293 282 000
2006 II tilläggsb. 3 450 000
2006 I tilläggsb. 7 060 000
2006 budget 291 392 000
2005 bokslut 312 455 000
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41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
4 060 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 60 000 euro jämfört med det be-
lopp på 4 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att ansvaret för

medlemsavgiften till organisationen för inter-
nationell järnvägstrafik, OTIF, övergår från
Banförvaltningscentralen till Järnvägsverket.
Anslaget är en överföring från moment
31.40.21. 

2007 budget 4 060 000
2006 I tilläggsb. 300 000
2006 budget 1 000 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

34. Statsbidrag för planering av en metrolin-
je västerut (reservationsanslag 2 år)

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

till Helsingfors stad och Esbo stad för plane-
ring av en metrolinje västerut, dock så att sta-
tens andel uppgår till högst 30 procent av pla-
neringskostnaderna exklusive momsutgifter.
När det gäller det ekonomiska bidraget till pla-
neringen av projektet efter år 2007 kan förbin-
delser ingås så att understödet, inklusive det
beviljade anslaget, uppgår till sammanlagt
högst 15 miljoner euro och därutöver högst 30
procent av kostnaderna exklusive momsutgif-
ter.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Metrolinjen västerut innefattar en fortsatt
metroförbindelse från Gräsviken till Mattby.
Staten deltar i planeringskostnaderna för pro-
jektet till ett belopp av högst 30 procent av
kostnaderna. Planeringskostnaderna beräknas
uppgå till sammanlagt ca 50 miljoner euro.
Planeringskostnaderna uppskattas år 2007
uppgå till ca 5 miljoner euro, varav statens an-
del är högst 1,5 miljoner euro. I siffrorna ingår
inte mervärdesskatt.

2007 budget 1 500 000

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

Under momentet beviljas 52 499 000 euro.
Dessutom får anslaget användas till statens

andel av utgifterna för köp av nattågstrafik till
Kemijärvi.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första och det femte stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 126 000 euro jämfört med det
belopp på 52 625 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av nattågtrafiken
till Kemijärvi. Förbindelsen med nattåg till Ke-
mijärvi sköts med hjälp av regionaltåg på
sträckan Rovaniemi—Kemijärvi. Av under-
skottet för trafiken på sträckan ersätts högst
360 000 euro, varav statens andel uppgår till
högst 324 000 euro och Kemijärvi stads andel
till högst 36 000 euro. Om underskottet blir
mindre än beräknat, får detta belopp användas
för att i första hand täcka Kemijärvi stads an-
del. I budgetpropositionen uppskattas statens
andel uppgå till 450 000 euro och Lapplands
förbunds andel till 50 000 euro.

2007 budget 52 499 000
2006 II tilläggsb. 47 000
2006 I tilläggsb. 129 000
2006 budget 81 075 000
2005 bokslut 81 490 000
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99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

29.  (31.99.19) Mervärdesskatteutgifter inom
kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 276 265 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 4 986 000 euro jämfört med det
belopp på 271 279 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de anslags-
förändringar som ingår i den andra tilläggsbud-
geten för 2006 och av anslagsjusteringar på
grund av ändrade fullmakter. 

2007 budget 276 265 000
2006 II tilläggsb. -1 300 000
2006 I tilläggsb. 7 732 000
2006 budget 254 740 000
2005 bokslut 289 377 911

62. Statlig medfinansiering för kommunika-
tionsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 12 421 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av mål 1- och 2-program under
programperioden 2000—2006, gemenskaps-
initiativen och innovativa åtgärder vilka finan-
sieras ur Europeiska regionala utvecklingsfon-
den.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under moment 26.98.61, även an-
vändas 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 nödvän-
diga för genomförande av programmen. 

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 1 401 000 euro
jämfört med det belopp på 13 822 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av sammanföringen av medlen från den
statliga medfinansieringen av strukturfonds-
programmen under programperioden 2007—
2013 under huvudtiteln för respektive fonds
förvaltningsmyndighet till moment 26.98.65.

2007 budget 12 421 000
2006 II tilläggsb. 4 620 000
2006 I tilläggsb. 470 000
2006 budget 11 284 000
2005 bokslut 11 436 291

78. Byggande av trafikförbindelser till Nord-
sjö hamn (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 73 800 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds av de fullmakter att ingå av-
tal som under tidigare år har beviljats för tra-
fikförbindelser till Nordsjö hamn. Vägförvalt-
ningen berättigas att ingå förbindelser om
högst 289,0 miljoner euro, inklusive förbindel-
serna för tidigare år, i stället för de beviljade
förbindelserna för tidigare år om högst 237,4
miljoner euro för trafikförbindelser till Nord-
sjö hamn. Med anslaget får betalas löneutgifter
motsvarande högst ett årsverke.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 20 000 000 euro jämfört med
det belopp på 53 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de utökade
fullmakterna att ingå avtal och av hur de pro-
jekt som ingår i den andra tilläggsbudgeten för
2006 framskrider.

Tillägget på 51,6 miljoner euro för fullmak-
ter att ingå avtal för trafikförbindelser till
Nordsjö hamn föranleds av att kostnadsnivån
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stigit under byggnadsskedet (närmast kostna-
derna för sprängningsarbeten) och av att logis-
tik och banteknik i fråga om arbetena inne i
järnvägstunneln visat sig vara mera krävande
än beräknat.

Dessutom ändras den andra meningen i för-
sta stycket i motiveringen till momentet som
följer:

Vägprojektets andel av kostnaderna för pro-
jektet är ca 86,5 miljoner euro, banprojektets
andel ca 190,8 miljoner euro och havsfarledens
andel ca 11,7 miljoner euro.

Till följd av den ändring som gjorts i besluts-
delen under motiveringen till momentet ändras
vidare andra stycket i förklaringsdelen enligt
följande:

Projektet beräknas åsamka staten utgifter om
34,1 miljoner euro år 2008 och 1,2 miljoner
euro år 2009. Kostnaderna delas enligt över-
enskommelse 50/50 mellan staten och Hel-
singfors stad. Motsvarande inkomststat, dvs.
hälften av de nämnda utgifterna inklusive mer-
värdesskatt, intäktsförs under moment
12.31.99.

2007 budget 73 800 000
2006 II tilläggsb. -4 200 000
2006 I tilläggsb. 10 000 000
2006 budget 58 700 000
2005 bokslut 68 141 218
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
24 889 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 112 000 euro jämfört med det
belopp på 25 001 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföring av
löneutgifter och andra utgifter för två personer

till moment 28.01.21. Detta har samband med
inrättandet av den revisionsmyndighet för EU-
strukturfondsmedel som används i Finland i
anslutning till finanscontrollerfunktionen vid
finansministeriet från och med den 1 april
2007.

2007 budget 24 889 000
2006 budget 23 401 000
2005 bokslut 23 369 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

20. Samordning av klustren i kompetenscen-
traprogrammet (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.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

I anslutning till det nya kompetenscentrapro-
gram som börjar 2007 inrättas högst 13 riks-
omfattande kompetenscentrakluster. Med an-
slaget avser man att finansiera kostnader som
hänför sig till samordningen av klustren samt
kostnader som hänför sig till upprättandet och

upprätthållandet av sådana förbindelser som
nationellt och internationellt sett är viktiga för
genomförandet av programmet.

2007 budget 2 600 000

22. Statens tekniska forskningscentrals om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Av anslaget får högst 1 000 000 euro använ-
das för tecknande av aktie- eller andelskapital
i utvecklingsbolag, aktiebolag som utnyttjar
teknologi eller andra sammanslutningar med
begränsat ansvar samt i övertagande företag
vid utläggning av funktioner på entreprenad.
Statens tekniska forskningscentral (VTT) får
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för detta ändamål också utnyttja sina immate-
riella rättigheter såsom uppfinningar, patent
och rättigheter till datorprogram samt forsk-
ningsutrustning och andra anläggningstill-
gångar samt mot gängse vederlag avstå från
sitt innehav i dessa företag på ett ändamålsen-
ligt sätt.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2007 budget 74 016 000
2006 I tilläggsb. 9 500 000
2006 budget 69 732 000
2005 bokslut 69 790 000

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. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första och det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen. 

Tillägget är 1 380 000 euro jämfört med det
anslag om 164 770 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen och tillägget är 3 000 000
euro jämfört med den fullmakt på 175 791 000
euro som föreslås i budgetpropositionen och
föranleds av Finlands deltagande i Europeiska
unionens gemensamma initiativ Artemis åren
2007—2013.

Syftet med Europeiska unionens gemensam-
ma initiativ Artemis som genomförs åren
2007—2013 är att Europa skall nå en ledande
ställning i egenskap av producent och tillämpa-
re av data- och kommunikationsteknik, t.ex.
när det gäller datakommunikationsindustrin,
systemen för hälso- och sjukvården, transport-
medelsindustrin och processindustrin.

2007 budget 166 150 000
2006 II tilläggsb. -14 000 000
2006 budget 157 917 000
2005 bokslut 141 140 779

28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för
projekt- och programverksamhet (reserva-
tionsanslag 2 år)

Anslaget får också användas för finansiering
av utgifterna för de innovationscenter som re-
dan har inrättats eller skall inrättas, t.ex. Fin-
Chi i Kina och finNode i Nordamerika, samt
för finansiering av utgifterna för de innova-
tionscenter som skall inrättas i Ryssland.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
fjärdje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

I syfte att öka innovationsverksamheten och
investeringarna i Finland har innovationscen-
ter inrättats och kommer att inrättas i länder
som är viktiga för Finland. Handels- och indus-
triministeriet bereder särskilt tillsammans med
Teknologiska utvecklingscentralen en plan för
betalning av utgifterna för innovationscentren.

2007 budget 9 164 000
2006 budget 13 490 000
2005 bokslut 13 870 000

40. Bidrag till teknologisk forskning och ut-
veckling (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. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första och det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen. 

Tillägget är 280 000 euro jämfört med det
anslag om 161 637 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen och tillägget är 3 000 000
euro jämfört med den fullmakt på 203 646 000
euro som föreslås i budgetpropositionen och
föranleds av Finlands deltagande i Europeiska
unionens gemensamma initiativ Artemis åren
2007—2013.

Syftet med Europeiska unionens gemensam-
ma initiativ Artemis som genomförs åren
2007—2013 är att Europa skall nå en ledande
ställning i egenskap av producent och tillämpa-
re av data- och kommunikationsteknik, t.ex.
när det gäller datakommunikationsindustrin,
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systemen för hälso- och sjukvården, transport-
medelsindustrin och processindustrin.

2007 budget 161 917 000
2006 budget 158 419 000
2005 bokslut 140 648 023

41. Statsunderstöd till vissa sammanslut-
ningar för främjande av uppfinnings-, kvali-
tets- och standardiseringsverksamhet
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 205 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
anslag på 7 005 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av utvecklande av
standardiseringen av datateknik.

2007 budget 7 205 000
2006 budget 6 663 000
2005 bokslut 6 433 000

30. Företagspolitik

Handels- och industriministeriet eller de inrättningar 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 bli-
vit oanvänt av den skuldkonverteringsfullmakt på högst 30 000 000 US dollar (25 000 000 euro)
som beviljats i den andra tilläggsbudgeten för 2006.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas till budgetpropositionen.

45. Stödjande av företagens investerings-
och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 348 000 euro. 
År 2007 får företagsstöd enligt momentet be-

viljas till ett belopp av sammanlagt 22 678 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget är 1 700 000 euro jämfört med det
anslag på 15 648 000 euro som föreslagits i
budgetpropositionen och tillägget är 1 000 000
euro jämfört med den fullmakt på 21 678 000
euro som föreslagits i budgetpropositionen. Av
anslagsökningen föranleds 1 500 000 euro av
de ändringar som gjordes i den andra tilläggs-
budgeten för 2006 och 200 000 euro samt full-
maktsökningen av ett försök med stöd för en-
samföretagare.

I försöket med stöd för ensamföretagare be-
viljas ensamföretagare understöd för avlönan-
de av en första anställd inom fyra ekonomiska
regioner (Kehys-Kainuu, Tornedalen, östra
Lappland och Pielinen-Karelen) samt i kom-
munerna Ilomants och Rautavaara. Stödet mot-
svarar under de första 12 månaderna de obliga-
toriska arbetsgivaravgifterna, medan stödet
under de följande 12 månaderna halveras. Det
har uppskattats att det i de ovan nämnda områ-
dena finns ca 3 000 ensamföretagare som är
berättigade till stöd, och de årliga kostnaderna
för stödet per arbetstagare är ca 6 000 euro be-
räknat enligt en genomsnittlig årslön på 33 600
euro. Om den sysselsättning som omfattas av
stödet ökar med ca 5 procent, är de årliga kost-
naderna för fullt stöd ca en miljon euro och de
årliga kostnaderna för det halverade stödet
500 000 euro. Försöket träder i kraft den 1 ja-
nuari 2007 och avsikten är att det skall pågå
högst fram till år 2011. I praktiken kommer an-
vändningen av stödet att öka stegvis.
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2007 budget 17 348 000
2006 II tilläggsb. —
2006 budget 18 235 000
2005 bokslut 16 193 791

62. Statlig medfinansiering för handels- och
industriministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 73 855 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas år 2007.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av målprogram 1, 2 och 3 samt av
projekt med anknytning till gemenskapsinitia-
tiv under programperioden 2000—2006, då fi-
nansieringen sker med medel ur Europeiska re-
gionala utvecklingsfonden och Europeiska so-
cialfonden.

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 genomföran-
de av de ovan nämnda programmen samt till
betalning av övriga konsumtionsutgifter som
är nödvändiga för genomförandet av program-
men och ytterligare till betalning av förbindel-
ser enligt EU:s programperiod 1995—1999.

Anslaget får dessutom användas till betal-
ning av Finlands förpliktelser enligt artikel 39

(finansiella korrigeringar) i rådets förordning
(EG) nr 1260/1999 och artikel 24 (reproduk-
tion, suspension och upphävande av stöd) i rå-
dets förordning (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 för-
månstagaren.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 6 713 000 euro
jämfört med det belopp på 80 568 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av sammanföringen av medlen från den
statliga medfinansieringen av strukturfonds-
programmen under programperioden 2007—
2013 under huvudtiteln för den ifrågavarande
fondens förvaltningsmyndighet till moment
26.98.65 och 34.05.65.

2007 budget 73 855 000
2006 II tilläggsb. 2 000 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 84 732 000
2005 bokslut 68 301 990

40. Konsument- och konkurrenspolitik

95. Rättegångskostnaderna för grupptalan
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av rätte-

gångskostnader som föranleds av grupptalan
enligt lagen om grupptalan.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

I samband med budgetpropositionen har re-
geringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion med förslag till lag om grupptalan.

En grupptalan kan åsamka staten rättegångs-
kostnader i sådana fall då en konsumentom-
budsman förlorar en talan som han eller hon
fört. Som rättegångskostnader betraktas mot-
partens kostnader som domstolen ålagt äm-
betsverket att betala.

2007 budget 20 000
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60. Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
836 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 130 000 euro jämfört med det
belopp på 706 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av utvecklande av ut-
släppshandelsregistret.

2007 budget 836 000
2006 II tilläggsb. 122 000
2006 budget 701 000
2005 bokslut 830 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas ännu år 2007.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen fogas som
fjärde stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 4 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de ändringar
som gjorts i den första tilläggsbudgeten för
2006. 

2007 budget 5 000 000
2006 I tilläggsb. 2 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

62. Statlig medfinansiering för social- och
hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 5 663 000 euro.
Anslaget får användas för statlig medfinan-

siering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program,
gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Ur-
ban samt innovativa åtgärdsprojekt vilka under
programperioden 2000—2006 finansieras ur
Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Europeiska socialfonden.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfi-
nansieringen 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 pro-
grammen.

Anslaget under momentet får användas till
betalning av Finlands skyldigheter enligt arti-
kel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiel-

la korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr
1260/1999.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 313 000 euro jäm-
fört med det belopp på 5 976 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen och strykningen
av 2007 års bevillningsfullmakt föranleds av
sammanföringen av medlen från den statliga
medfinansieringen av strukturfondsprogram-
men under programperioden 2007—2013 un-
der huvudtiteln för respektive fonds förvalt-
ningsmyndighet till moment 26.98.65 och
34.05.65.

2007 budget 5 663 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 5 457 000
2005 bokslut 4 641 227
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17. Utkomstskydd för arbetslösa

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

Under momentet beviljas 62 750 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 52 750 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en ändring i

det statistiska material som utgör grund för be-
räkningen av löntagarnas arbetslöshetsförsäk-
ringspremier som redovisas till Folkpensions-
anstalten.

2007 budget 62 750 000
2006 budget 59 000 000
2005 bokslut 74 000 000

18. Sjukförsäkring

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

Under momentet beviljas 1 153 000 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 9 000 000 euro jämfört med det
belopp på 1 162 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av precisering-
en av utgiftsposten för sjukförsäkringen.

Det tionde stycket i förklaringsdelen i bud-
getpropositionen, som gäller ändring av lagen
om arbetsgivares socialskyddsavgift och lagen
om arbetsgivares socialskyddsavgift på grund-
val av arvoden för idrott till idrottsmän så att
idrottsföreningar betalar arbetsgivares social-
skyddsavgift, slopas.

2007 budget 1 153 000 000
2006 II tilläggsb. -5 000 000
2006 budget 1 107 900 000
2005 bokslut 950 544 550

19. Pensionsförsäkring

52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det
belopp på 68 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av den gynnsamma
utvecklingen av premieinkomsterna och de
obetalda premierna. Dessutom har slopandet
av den del i regeringens proposition med för-
slag till lag om pension för företagare som hän-

förde sig till utvecklandet av stipendietagarnas
pensionsskydd  beaktats.

2007 budget 60 000 000
2006 II tilläggsb. -10 000 000
2006 budget 73 000 000
2005 bokslut 51 900 000

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

Under momentet beviljas 1 888 300 000 eu-
ro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 200 000 euro jämfört med det
belopp på 1 890 500 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av  de regel-
bundet återkommande justeringarna av bo-
stadsbidraget för pensionstagare. Kostnaderna
under det första året för höjningen av det max-
imala belopp som godkänns i bostadsbidraget
är 2 400 000 euro jämfört med de årliga total-
kostnaderna på 4 600 000 euro.

Till följd av den ändring som gjorts i besluts-
delen under motiveringen till momentet ändras
vidstående tablå enligt följande:

2007 budget 1 888 300 000
2006 II tilläggsb. -10 000 000
2006 budget 1 833 000 000
2005 bokslut 1 094 064 718

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-
tjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 239 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 15 600 000 euro jämfört med
det belopp på 223 600 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att de kost-
nader som anordnandet av tjänster inom öp-

penvården har åsamkat kommunerna är högre
än beräknat.

2007 budget 239 200 000
2006 II tilläggsb. 10 800 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 230 900 000
2005 bokslut 243 294 031

Med beaktande av regeringens propositioner är 
utgifterna och statsandelarna för folkpensions-
försäkringen år 2007 uppskattningsvis följande 
(mn euro)

Utgifter
Folkpensionsutgifter 2 734
Övriga förmånsutgifter 119
Omkostnader 153
Sammanlagt 3 006

Inkomster
Arbetsgivarnas avgifter 1 092
Övriga inkomster 26

Statens andelar 1 888
Statens andel av folkpensionerna 
(40 %) 841
Statens andel av vårdbidragen för 
barn, handikappbidragen och 
bostadsbidragen för pensions-
tagare (100 %) 447
Statens andel av de totala 
utgifterna (FPL 59 §), det s.k. 
garantibeloppet 600
Sammanlagt 3 006
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32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

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

Under momentet beviljas 4 306 400 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 3 500 000 euro jämfört med det
belopp på 4 302 900 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de nettoök-
ningar av och nettoavdrag på utjämningspos-
terna för statsandelarna som baserar sig på de
slutliga skatteuppgifterna för år 2005.

2007 budget 4 306 400 000
2006 I tilläggsb. 600 000
2006 budget 4 021 700 000
2005 bokslut 3 728 341 586

38. Statsandel till kommunerna för kostnader
i anslutning till det grundläggande utkomst-
skyddet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 200 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 40 000 000 euro jämfört med
det belopp på 240 500 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av nya statistis-
ka uppgifter som gäller utkomstskyddet år
2005.

2007 budget 200 500 000
2006 budget 227 700 000
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas 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
oanvända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av EU-
medfinansieringen av projekt för genomföran-
de av mål 1-, mål 2- och mål 3-program och ge-
menskapsinitiativprogrammet Equal under
EU:s programperiod 2000—2006 samt för be-
talning av EU-medfinansieringen ur Europeis-
ka socialfonden för teknisk hjälp i samband
med genomförandet av programmen.

Anslaget får tillsammans med anslagen un-
der förvaltningsområdenas medfinansierings-
moment användas för anställande av personal
motsvarande högst 365 årsverken som behövs
för genomförandet av de program som Europe-
iska socialfonden medfinansierar. Det maxi-
mala antalet årsverken som kan avlönas är det
sammanlagda antalet för både programperio-
den 2000—2006 och programperioden 2007—
2013, som finansieras under momenten
34.05.64 och 34.05.65. Anslaget får dessutom
användas för betalning av andra konsumtions-
utgifter 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.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 9 901 000 euro
jämfört med det belopp på 135 623 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av en överföring till moment 34.05.64 av
medel av Europeiska socialfondens finansie-
ringsandel för strukturfondsprogrammen un-
der den nya programperioden 2007—2013.

2007 budget 125 722 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 137 242 000
2005 bokslut 123 253 466

62. Statlig medfinansiering för arbetsminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 809 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända 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 åt-
gärdsprojekt vilka under programperioden
2000—2006 finansieras ur Europeiska social-
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fonden och Europeiska regionala utvecklings-
fonden.

Anslaget får tillsammans med EU-medfinan-
sieringen under momenten 34.05.61 och
26.98.61 också användas för att anställa tek-
nisk hjälp och den personal som behövs för ge-
nomförande av de program som nämns ovan
samt för betalning av andra konsumtionsutgif-
ter som är nödvändiga för genomförandet av
programmen samt till betalning av de förbin-
delser som avser EU:s programperiod 1995—
1999.

Anslaget får dessutom användas till betal-
ning av Finlands betalningsskyldigheter enligt
artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets
förordning (EG 1260/1999) och artikel 24 (re-
duktion, suspension och upphävande av stöd) i
rådets förordning (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.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 4 958 000 euro
jämfört med det belopp på 85 767 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen och stryk-
ningen av 2007 års bevillningsfullmakt föran-
leds av att medlen för den statliga medfinansie-
ringen av strukturfondsprogrammen under den
nya programperioden 2007—2013 samman-
förs under moment 26.98.65 och 34.05.65.

2007 budget 80 809 000
2006 II tilläggsb. -1 000 000
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 87 185 000
2005 bokslut 76 536 425

64. Europeiska socialfondens deltagande i
EU:s strukturfondsprogram under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 901 000 euro.

År 2007 får nya beslut om beviljande av
medel 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 be-
talning av EU:s medfinansiering som ur Euro-
peiska socialfonden betalas för teknisk hjälp
som hänför sig till genomförandet av program-
men.

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 genomför-
andet 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 motsvaran-
de sammanlagt högst två årsverken samt betal-
ning av andra utgifter.

I enlighet med lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland hänför sig av momentets be-
villningsfullmakt 5 252 000 euro och av ansla-
get 525 000 euro till landskapet Kajanaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen är bevill-

ningsfullmakten och anslaget motsvarande fi-
nansieringen ur Europeiska socialfonden för
strukturfondsprogrammen under den nya pro-
gramperioden 2007—2013 en överföring från
moment 34.05.61.

Anslaget utgör delvis finansiering av region-
utvecklingen enligt regionutvecklingslagen.

Avsikten är att sysselsättningsprogrammet
och företagsamhetsprogrammet skall finansie-
ras med anslaget.

Vid användningen av finansieringen tilläm-
pas de nationella bestämmelser och EU-be-
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stämmelser som är tillämpliga inom verksam-
het som finansieras av respektive förvaltnings-
område och finansieringen inriktas inom
ramen för de nämnda bestämmelserna och
strukturfondsprogrammen inom varje förvalt-
ningsområde på det sätt som respektive minis-
terium bestämmer.

Om verkställande av teknisk hjälp besluts i
enlighet med det förfarande som anges i Euro-
peiska gemenskapernas bestämmelser om
strukturfonderna och i de nationella bestäm-
melserna om strukturfonderna.

Inriktningen av den tekniska hjälpen ses över
vid behov efter att programmen godkänts och
behandlats i övervakningskommittéerna.

Vid verkställandet av budgeten skall man
iaktta följande fördelning av bevillningsfull-
makten enligt förvaltningsområde, vilken ba-
serar sig på budgeten 2006. Under finansåret

görs preciseringar som avtalats av respektive
ministerier i den förvaltningsområdesbaserade
fördelningen.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2007 2008 2009 2010 Sammanlagt

Förbindelser år 2007 9,376 14,063 42,189 28,125 93,753
Kajanaland 0,525 0,788 2,363 1,576 5,252
Fullmakterna sammanlagt 9,901 14,851 44,552 29,701 99,005

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (mn euro)

Program 
Europeiska socialfonden

De ekonomiska
ramarna i form

av fullmakt under
programperioden

 Bevillnings-
fullmakt
år 2007

 Anslag
år 2007

Programperioden 2007—2013
Fastlandsfinland
— Riksomfattande del 217,826 29,300 2,930
— Regional del 397,613 69,705 6,971

— Östra Finland 179,787 40,404 4,040
— varav Kajanaland 23,372 5,252 0,525

— Norra Finland 69,106 9,296 0,930
— Västra Finland 79,688 10,719 1,072
— Södra Finland 69,032 9,286 0,929

Sammanlagt 615,439 99,005 9,901

Den uppskattade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde i fråga om ESF-
programmet för Fastlandsfinland (mn euro)

Riksom-
fattande del Södra Finland Västra Finland Norra Finland Östra Finland Sammanlagt

IM 0,720 0,228 0,263 0,229 0,864 2,304
UVM 10,015 3,174 3,664 3,177 12,014 32,044
HIM 2,289 0,726 0,837 0,726 2,747 7,325
SHM 0,936 0,296 0,343 0,297 1,123 2,995
AM 15,340 4,862 5,612 4,867 18,404 49,085
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Inkomsterna från Europeiska socialfonden
har antecknats under moment 12.34.40 och sta-
tens medfinansiering under moment 34.05.65.

2007 budget 9 901 000

65. Statlig medfinansiering under program-
perioden 2007—2013 för projekt i vilka Euro-
peiska socialfonden deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 744 000 euro. 
År 2007 får nya beslut om beviljande av

medel 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
regional konkurrenskraft och sysselsättning
genomförs med medel ur Europeiska social-
fonden under programperioden 2007—2013.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under moment 34.05.64, använ-
das även för anställande av teknisk hjälp och
den personal som behövs för genomförande av
de ovan nämnda programmen samt för betal-
ning av andra konsumtionsutgifter som är nöd-
vändiga för genomförandet av programmen.

Av bevillningsfullmakten under momentet
reserveras 170 000 euro för teknisk hjälp i an-
slutning till betalningen av finansministeriets
utgifter för den revisionsverksamhet som gäl-
ler 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 be-

villningsfullmakt 2 669 000 euro och av ansla-
get 278 000 euro till landskapet Kajanaland.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen är bevill-

ningsfullmakterna och anslagen för statens fi-
nansieringsandel som motsvarar finansiering-
en ur Europeiska socialfonden för struktur-
fondsprogrammen under den nya
programperioden 2007—2013 en överföring
från moment 26.98.62, 29.01.62, 32.30.62,
33.01.62 och 34.05.62.

Anslaget utgör delvis finansiering av region-
utvecklingen enligt regionutvecklingslagen.

Avsikten är att sysselsättningsprogrammet
och företagsamhetsprogrammet skall finansie-
ras med anslaget.

Vid dimensioneringen av bevillningsfull-
makten har som tillägg beaktats 3 000 000
euro annanstans än i Kajanaland och dessutom
190 000 euro i Kajanaland till följd av budge-
teringen av inkomstandelar för utvecklings-
och utbildningsprojekt för företagsanställda.
På motsvarande sätt har vid dimensioneringen
av anslaget som tillägg beaktats 750 000 euro
annanstans än i Kajanaland och dessutom
30 000 euro i Kajanaland. De inkomster som
inflyter i form av avgifter som tas ut av delta-
garna och som motsvarar anslagsökningen har
antecknats under moment 12.34.99.

Om verkställande av teknisk hjälp besluts i
enlighet med det förfarande som anges i Euro-
peiska gemenskapernas bestämmelser om
strukturfonderna och i de nationella bestäm-
melserna om strukturfonderna.

Kajanaland -           -         -             - 5,252 5,252
Sammanlagt 29,300 9,286 10,719 9,296 40,404 99,005

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten åsamkar staten (mn euro)1)

Bevillningsfullmaktsår  2007  2008 2009  2010  Sammanlagt

Förbindelser år 2007 7,716 11,548 34,628 23,097 76,989
Kajanaland 0,248 0,372 1,116 0,743 2,479
Fullmakterna sammanlagt 7,964 11,920 35,744 23,840 79,468

1) I bevillningsfullmakten saknas inkomster om 3 190 000 euro under handels- och industriministeriets förvaltningsområde 
och i förslagsanslaget 780 000 euro.
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Vid verkställandet av budgeten skall man
iaktta följande fördelning av bevillningsfull-
makten enligt förvaltningsområde, vilken ba-
serar sig på budgeten 2006. Under finansåret

görs de preciseringar som avtalats av respekti-
ve ministerier i den förvaltningsområdesbase-
rade fördelningen.

2007 budget 8 744 000

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program (mn euro)

Program 
Europeiska socialfonden

De ekonomiska
ramarna i form

av fullmakt under
programperioden

 Bevillnings-
fullmakt
år 2007

Anslag
år 2007

Programperioden 2007—2013
Fastlandsfinland
— Riksomfattande del 245,054 31,858 3,203
— Regional del 353,980 47,610 4,761

— Östra Finland 134,840 19,121 1,912
— varav Kajanaland 17,529 2,479 0,248

— Norra Finland 51,830 6,737 0,674
— Västra Finland 89,649 11,655 1,165
— Södra Finland 77,661 10,097 1,010

Sammanlagt 599,034 79,4681) 7,9641)

1) I bevillningsfullmakten saknas inkomster om 3 190 000 euro under handels- och industriministeriets förvaltningsområde 
och i förslagsanslaget 780 000 euro.

Den uppskattade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde i fråga om ESF-
programmet för Fastlandsfinland (mn euro)

Riksom-
fattande del Södra Finland Västra Finland Norra Finland Östra Finland Sammanlagt

IM 0,783 0,248 0,287 0,165 0,409 1,892
UVM 10,889 3,451 3,983 2,303 5,688 26,314
HIM 2,489 0,789 0,911 0,526 1,300 6,015
SHM 1,018 0,322 0,372 0,215 0,532 2,459
AM 16,679 5,287 6,102 3,528 8,713 40,309
Kajanaland - - - - 2,479 2,479
Sammanlagt 31,858 10,097 11,655 6,737 19,121 79,4681)

1) I bevillningsfullmakten saknas inkomster om 3 190 000 euro under handels- och industriministeriets förvaltningsområde.
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06. Arbetskraftspolitiken

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

Anslaget får användas för kostnader som för-
anleds av offentlig arbetskraftsservice enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/
2002) och tjänster som kompletterar denna ser-
vice, dock inte för kostnader som finansieras
under omkostnadsmomentet för arbetskrafts-
ärendenas lokalförvaltning 34.06.21 eller kost-
nader för lönesubventionens grunddel för stöd-
perioder som inletts 2006 eller senare eller
kostnader för en andel som motsvarar start-
pengens grunddel vilka finansieras under ar-
betsmarknadsstödsmomentet 34.06.52, inte
heller för kostnader enligt 4 kap. 6 § i lagen,
kostnader för försäkringsskydd som gäller ar-
betslivsträning 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. An-
slaget får användas för kostnader enligt statsrå-
dets förordning om användningen av vissa sys-
selsättningsanslag (1345/2002), dock inte för
kostnader enligt 1 och 2 kap. Anslaget får an-
vändas för kostnader enligt statsrådets förord-
ning om offentlig arbetskraftsservice (1344/
2002), dock inte för kostnader enligt 4 kap.

Anslaget får användas för kostnader enligt
statsrådets förordning om förmåner 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 sysselsätt-
ningslagen (275/1987) trädde i kraft och som
fortfarande är anställda i samma anställnings-
förhållande.

Anslaget får också användas till konsum-
tionsutgifter. Överföringsutgifterna budgeteras
enligt prestationsprincipen, med undantag av
Statskontorets olycksfallsförsäkringspremie
som budgeteras på basis av betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2007 budget 516 711 000
2006 II tilläggsb. -15 000 000
2006 budget 506 502 000
2005 bokslut 455 572 533

07. Flykting- och migrationsärenden

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

Dessutom får anslaget användas för inrättan-
de av ett system för att hjälpa dem som fallit
offer för människohandel samt finansiering av
verksamhet som hänför sig till det i enlighet
med lagen om främjande av invandrares inte-
gration samt mottagande av asylsökande (493/
1999).

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen. Det nuvarande tredje
stycket blir fjärde stycke.

Ändringen föranleds av att regeringen i sam-
band med budgetpropositionen överlämnat en
propositon till riksdagen med förslag till änd-
ring av lagen om främjande av invandrares in-
tegration samt mottagande av asylsökande
(493/1999) så att det blir möjligt att inrätta ett
system för att hjälpa dem som fallit offer för
människohandel och att finansiera verksamhet
som hänför sig till systemet i anslutning till
förläggningar för asylsökande och så att den
koordineras av dem. Verksamheten koordine-
ras av de statliga förläggningarna, som kan till-
handahålla tjänster och stödfunktioner i anslut-
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ning till verksamheten eller anskaffa dessa
tjänster hos andra tjänsteproducenter. Verk-
samheten kan utöver ordnande av bostäder, so-
cial- och hälsovårdstjänster och annan nödvän-
dig omsorg även innefatta andra stödtjänster
och specialtjänster som offret behöver samt åt-
gärder för offrets säkerhet.

2007 budget 7 739 000
2006 I tilläggsb. 149 000
2006 budget 8 826 000
2005 bokslut 8 264 731

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

Anslaget får i enlighet med lagen om främ-
jande av invandrares integration samt motta-
gande av asylsökande (493/1999) användas för
utgifter som föranleds kommunerna för ord-
nandet av social- och hälsovårdstjänster samt

andra tjänster för personer som fallit offer för
människohandel och som placerats i eller bor i
kommunen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Ändringen föranleds av att regeringen i sam-
band med budgetpropositionen överlämnat en
proposition till riksdagen med förslag till änd-
ring av lagen om främjande av invandrares in-
tegration samt mottagande av asylsökande
(493/1999) så att det blir möjligt att betala
kommunal ersättning för personer som fallit
offer för människohandel och som skall place-
ras i kommunen.

2007 budget 59 327 000
2006 budget 66 852 000
2005 bokslut 66 667 595
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Samhällen, användning av områden och naturvård

63. Vissa ersättningar i samband med natur-
vården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 14 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen
från moment 35.20.76. 

Ökningen av anslaget används för ersätt-
ningar för fredning av värdefulla skogsområ-
den i enlighet med handlingsplanen för biolo-
gisk mångfald i södra Finlands skogar i stället
för till anskaffning av områden till staten, ef-
tersom det har gjorts flera framställningar än
beräknat om inrättande av privata naturskydds-
områden.

2007 budget 16 000 000
2006 I tilläggsb. 1 000 000
2006 budget 14 000 000
2005 bokslut 16 600 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 20 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen till
moment 35.20.63 för ersättningar för fredning
av värdefulla skogsområden inom ramen för
handlingsprogrammet för biologisk mångfald i
södra Finlands skogar i stället för till anskaff-
ning av områden till staten.

Av anslaget anvisas 4 000 000 euro för
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgif-
ter. Med medlen förverkligar Forststyrelsen
handlingsprogrammet för biologisk mångfald i
södra Finlands skogar genom att anskaffa vär-
defulla skogsområden. Kostnaderna för an-
skaffningarna är inkluderade i anslaget. 

2007 budget 18 000 000
2006 I tilläggsb. -1 200 000
2006 budget 25 000 000
2005 bokslut 26 600 000
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99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministe-
riets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 039 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2006

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2007.

Anslaget får användas för betalning av den
statliga medfinansieringen av projekt för ge-
nomförande av mål 1- och 2 -program under
programperioden 2000—2006 samt för ge-
menskapsinitiativ och innovativa åtgärder vil-
ka finansieras ur Europeiska regionala utveck-
lingsfonden.

Anslaget får, tillsammans med EU-medfi-
nansieringen under moment 26.98.61, använ-
das även för anställande av teknisk hjälp och
den personal som behövs för genomförande av
de ovan nämnda programmen samt för betal-
ning av andra konsumtionsutgifter som är nöd-
vändiga för genomförande av programmen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Anslagsminskningen om 602 000 euro jäm-
fört med det belopp på 12 641 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen och strykningen
av 2007 års bevillningsfullmakt föranleds av
sammanföringen av medlen från den statliga
medfinansieringen av strukturfondsprogram-
men under programperioden 2007—2013 un-
der huvudtiteln för respektive fonds förvalt-
ningsmyndighet till moment 26.98.65.

2007 budget 12 039 000
2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 10 135 000
2005 bokslut 7 586 055
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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.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 44 000 000 euro jämfört med
det belopp på 2 284 000 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av att den kor-
ta räntenivån har stigit. 

2007 budget 2 328 000 000
2006 II tilläggsb. -50 000 000
2006 I tilläggsb. 50 000 000
2006 budget 2 214 000 000
2005 bokslut 2 238 228 096
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
89 442 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 73 727 000 euro jämfört med
det belopp på 163 169 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de anslags-
ändringar som föreslås i denna kompletterings-
proposition.

2007 budget 89 442 000
2006 II tilläggsb. 410 280 000
2006 I tilläggsb. 345 934 000
2005 bokslut 3 780 204 511

Den beräknade fördelningen 
av användningen av anslaget €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 41 442 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Sammanlagt 89 442 000


