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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2010.

Ekonomiska utsikterEkonomin har utöver i utvecklingsländerna vänt i en uppgång
också i de stora industriländerna. De kraftiga stimulansåtgärderna
ledde till en återhämtning i den inhemska efterfrågan i flera länder
under den senare hälften av senaste år och effekten av åtgärderna är
betydande också under innevarande år. Den totala produktionsök-
ningen globalt sett torde under 2010 nå upp till cirka fyra procent,
vilket var genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det fak-
tum att ekonomin har vänt i en uppgång har förbättrat läget på de fi-
nansiella marknaderna jämfört med situationen vid årsskiftet
2008—2009, men under den allra senaste tiden har marknadens till-
tro till de mest skuldsatta euroländernas förmåga att klara av sina
åtaganden försvagats markant. Ekofinrådets och Europeiska cen-
tralbankens beslut av den 9 maj 2010 ser ut att ha förhindrat en ut-
vidgad förtroendekris, men först under de kommande veckorna vi-
sar det sig om marknaden tror på euroländernas förmåga att stabili-
sera den offentliga ekonomin och dess återverkningar på det
europeiska banksystemets funktionsförmåga. Skuldkrisen i Grek-
land och de utmaningar den innebär för den ekonomiska och mone-
tära unionen utgör en risk för finansmarknadens stabilitet globalt
sett, och inte heller i Finland kan en ökning av finansieringskostna-
derna uteslutas. Dessutom blir utvecklingen inom realekonomin
svagare i såväl Europa som Finland om det finansiella systemets
förmåga att förmedla finansiering till de företag, samfund och en-
skilda som behöver den försvåras till följd av en utvidgning av kri-
sen.

Utvecklingen i den finländska ekonomin följer i stort sett utveck-
lingen i de övriga utvecklade ekonomierna. Recessionen upphörde
under den andra hälften av senaste år, men återhämtningen har varit
svag. Återhämtningen i världsekonomin väntas stimulera utrikes-
handeln medan hushållens förtroende för marknaden väntas öka den
privata konsumtionen. Stimulansåtgärderna ökar de offentliga in-
vesteringarna, men däremot dämpas de privata investeringarna av
den stora mängden fri kapacitet och den långsamma återhämtningen
på de huvudsakliga europeiska marknaderna. Tillväxten i den in-
hemska bostadsproduktionen minskar dock nedgången i de totala
investeringarna. Totalproduktionen återhämtar sig långsamt och
den ekonomiska tillväxten 2010 är endast en dryg procent jämfört
med året innan. Den finländska exporten rasade senaste år mera än
i konkurrensländerna i genomsnitt och de snabbt växande arbets-
kostnaderna försvårar ökningen av marknadsandelar. Risken finns
att Finlands export inte fullt ut kan dra nytta av återhämtningen på
världsmarknaden.
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Antalet sysselsatta minskade senaste år, men långsammare än
väntat. Efterfrågan på arbetskraft är lam i år, och arbetslösheten
kommer därför att stiga till i genomsnitt 10 % av arbetskraften. Det
låga inhemska pristrycket och sänkningen av mervärdesskatten på
mat i oktober 2009 dämpar konsumentprisökningen. Enligt progno-
serna kommer inflationen dock att stiga till ca 1,5 % till följd av ex-
port- och bostadspriserna, ränteökningen och den höjning av mer-
värdesskattesatserna som träder i kraft den 1 juli 2010.

Inkomstposter Kalkylen för de egentliga inkomsterna i tilläggsbudgetpropositio-
nen höjs med sammanlagt 843 miljoner euro, vilket till största delen
beror på den ökade inkomstposten för samfundsskatten. 

Det föreslås att inkomstposten för samfundsskatten höjs med 712
miljoner euro på basis av uppgifterna om influtna belopp under bör-
jan av året och höjningen av tillväxtprognosen för rörelseöverskott.
Det influtna beloppet av samfundens komplettering av förskott för
skatteåret 2009 är större än beräknat. Det slutliga beloppet av sam-
fundsskatten beräknas öka på samma sätt som rörelseöverskottet
med 17 % under innevarande år, då ökningen enligt tidigare beräk-
ningar skulle stannat på 7 %. 

Finlands Bank intäktsför 110 miljoner euro mer än beräknat av sin
vinst till staten.

Balans och statsskulden Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 1 355
miljoner euro av det kumulativa överskottet i bokslutet för finansår-
en 2008 och 2009 intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av ökningen med 843 miljoner euro i de ordinarie
inkomsterna, tillägget på 328 miljoner euro i nettosanslag och an-
vändningen av det kumulativa överskottet på 1 355 miljoner euro
sjunker behovet av nettoupplåning 2010 med 1 871 miljoner euro.
Statens nettoupplåning 2010 beräknas därmed bli ca 12,0 miljarder
euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid utgången av
2010 uppgå till drygt 76 miljarder euro, vilket är ca 43 % i förhål-
lande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2009
Bokslut

2010
Godkänd

budget
(Budget +

tilläggs-
budgetarna)

2010
Regeringens
proposition

2010
Sammanlagt

Anslag sammanlagt
 (exkl. minskning av statsskulden) 46 897 52 153 328 52 481
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 872 2 076 -100 1 976
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Ramen för valperiodenRamnivån för 2010 justeras i enlighet med ändringarna i pris- och
kostnadsnivån och i budgetens struktur. Efter en justering med sam-
manlagt ca -79,9 miljoner euro uppgår utgiftsramen för 2010 till
36 905 miljoner euro.

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar i äm-
betsverkens omkostnader på ca 29,5 miljoner euro år 2010. Genom
ökningarna täcks de extra utgifter som följer av den likalönepott
som grundar sig på statens tjänste- och arbetskollektivavtal från
2007 och på höjningarna i det tjänste- och arbetskollektivavtal som
ingicks den 28 mars 2010. Dessutom föreslås att den statliga finan-
sieringen av universiteten för år 2010 ska höjas med ca 7,6 miljoner
euro så att den motsvarar de avtalade löneförhöjningarna inom
statsförvaltningen.

Det föreslås av de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med
ett nettobelopp på 76,6 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen,
varvid nivån för de totala ramutgifterna för 2010 stiger till samman-
lagt 36 820 miljoner euro. Den ofördelade reserven för senare an-
slagsbehov under 2010 är 84,9 miljoner euro.

Inkomstposter sammanlagt 
 (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 37 534 38 300 2 198 40 499
— Skatteinkomster 31 534 32 013 713 32 726
— Övriga inkomster 6 000 6 288 130 6 418
— Kumulativt överskott - - 1 355 1 355
Nettoupplåning och skuldhantering 
 (mom. 15.03.01) 10 264 13 853 -1 871 11 982
— Nettoupplåning 10 426 13 903 -1 871 12 032
— Överföring från statsverket till statens 
kärnavfallshanteringsfond -180 - - -
— Skuldhantering 18 -50 - -50

Justeringar av prisnivån och strukturella förändringar enligt ramen, miljoner euro
Moment Ärende 2010 2011

Alla förvaltnings-
områden

Effekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och 
likalönepotten. 29,5 29,5

29.40.50 Effekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet på den 
statliga finansieringen av universiteten 2010. 7,6 7,6

30.60.42, 35.10.52 Effekterna av löneuppgörelsen i fråga om myndighetsuppgifter som 
utförs av Forststyrelsen, skogscentralerna och Skogsbrukets 
utvecklingscentral Tapio. 0,3 0,3

27.10.01, 27.10.18, 
27.30.20

Justeringen av prisnivån för försvarsutgifter i enlighet med pris-
utvecklingen 2009. -13,0 (-13,0)1)

Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i 
enlighet med prisutvecklingen 2008. 26,6
Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i 
enlighet med prisutvecklingen 2009. -13,0
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Domstolarnas 
omkostnader

För att förkorta behandlingstiderna vid tingsrätterna föreslås ett
tillägg på 0,9 miljoner euro. Det ökade antalet summariska ärenden
har lett till längre behandlingstider.

Utgifter i anslutning till 
mottagande av asyl-
sökande

För att Migrationsverkets verksamhet ska kunna tryggas föreslås
en anslagsökning på 2,6 miljoner euro på grund av bl.a. minskade
inkomster av avgifter. Det föreslås ett tillägg på 30,5 miljoner euro
för de utgifter som föranleds av mottagandet av flyktingar och asyl-
sökande på grund av att antalet personer som omfattas av mottagan-
det har ökat. I den ordinarie budgeten för 2010 gjordes bedömning-
en att i genomsnitt 5 100 personer kommer att omfattas av motta-
gandet 2010. På basis av uppgifterna för början av året uppskattas
det att antalet flyktingar och asylsökande som omfattas av motta-
gandet kommer att uppgå till i genomsnitt 5 400 personer. Därutö-
ver föreslås det att 0,4 miljoner euro ska anslås för att stödja frivil-
ligt återvändande när det gäller asylsökande.

Försvarsanslag Anslagen under försvarsministeriets förvaltningsområde minskas
med sammanlagt ca 113 miljoner euro. Anlsagsminskningen grun-
dar sig i huvudsak på ändringar i den tidsmässiga fördelningen av
beställningsfullmakter, som föranleds av bl.a. förseningar i leve-
renstidtabellerna i fråga om FMS-avtalen (Foreign Military Sales)
och i leverans- och betalningstidtabellerna för det minröjningsfar-
tyg som ska levereras till försvarsmakten.

Lån till Lettland Det föreslås att ett lån på 324 miljoner euro beviljas staten Lett-
land. Lånet är Finlands andel av det överenskomna ekonomiska sta-
biliseringspaketet för Lettland på sammanlagt 7,5 miljarder euro.
Räntan för lånet har fastställts till 3 månaders euribor + 2,75 % och
den första raten avses bli beviljad i juni 2010.

27.10.18 Ändringar i den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för 
beställningsfullmakterna för anskaffning av försvarsmateriel, 
i huvudsak beroende på de fördröjda leveranstidtabellerna i fråga 
om FMS-avtalen och den fördröjda leverans- och betalnings-
tidtabellen i fråga om minröjningsfartyget. -119,3 85,2

29.40.50 Överföring från moment 32.01.29 utanför ramen för kompensation 
till universiteten för mervärdesskatt. 1,0 1,0

30.01.22 Momentet ändras till att bli nettobudgeterat. -0,6 -0,6
30.30.41 Överföring från mervärdesskattemoment 30.01.29 utanför ramen 

av den andel av statsunderstödet för mervärdesskatteutgifter som 
reserverats för destruktion av animalieproduktionsdjur som dött på 
gårdarna. 0,9 0,9

31.10.34 Ombudgetering av det anslag som 2008 beviljades för en metrolinje 
västerut, men som inte använts på grund av den försenade 
planeringen. 2,8

Korrigering av den justering av prisnivån för försvarsutgifter enligt 
utfallet 2008 som gjordes i samband med den första tilläggs-
budgeten för 2009. -2,7 -2,7

1) Korrigeringen för 2011 genomfördes redan den 30 mars 2010 i samband med rambeslutet.
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SenatfastigheterDet föreslås att Senatfastigheter ska ges rätt att överlåta tomter vid
Tölöviken i Helsingfors till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Etera för en köpesumma av 23,5 miljoner euro.

YrkesutbildningAntalet studerande inom yrkesutbildningen utökas med 1 750 stu-
derande för att trygga ungas tillträde till utbildning, och därför ökas
anslagen för yrkesutbildning med 7,7 miljoner euro.

Statlig finansiering av 
universiteten

Den statliga finansiering som är avsedd för universitetens verk-
samhet ökas med 24,6 miljoner euro. Den huvudsakliga delen av
tillägget, knappt 17 miljoner euro, föranleds av preciseringen av det
belopp som utgör kompensation för mervärdesskatt.

Miljöstöd för jordbruket, 
kompensationsbidrag och 
den nationella tilläggs-
delen till kompensations-
bidraget

Det föreslås att bevillningsfullmakterna för miljöstödet, kompen-
sationsbidraget och den nationella tilläggsdelen till kompensations-
bidraget ska höjas med sammanlagt 85,2 miljoner euro. Det föreslås
inte något tilläggsanslag på grund av de höjda fullmakterna. Höj-
ningarna föranleds av att en liten ökning av åkerarealen på en gårds-
bruksenhet får till följd att hela åkerarealen och det stöd som utbe-
talats för den bokförs som en ny förbindelse och en ny fullmakt. I
stället förverkligas inte den tidigare bundna fullmakten, och det
uppstår inga utgifter för den. Syftet är att framförhållningen i fråga
om förändringar i arealen ska förbättras och stödsystemet utvecklas
så, att fullmakterna i fortsättningen kan dimensioneras så att de är
tillräckliga redan i samband med uppgörandet av budgeten. 

Bastrafikledshållning och 
trafikprojekt

Det föreslås att anslagen för bastrafikledshållningen ska ökas med
4 miljoner euro på grund av de ökade kostnaderna för isbrytning.
Dessutom föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro i anslagen för
bastrafikledshållningen så att beloppet motsvarar det belopp som in-
täktsförts som EU:s TEN-understöd. För markförvärv för trafikle-
der föreslås ett tillägg på 10,2 miljoner euro.

Trafikverket ges rätt att ingå avtal till ett belopp av 80 miljoner
euro för andra fasen av byggandet av rv 14 Nyslotts centrum. Dess-
utom justeras behovet av anslag för vissa trafikprojekt på grund av
fördröjningar så, att anslaget för dem föreslås bli höjt med samman-
lagt 13,8 miljoner euro.

Tillsynsuppgifter inom 
jordbruket

För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås
ett tillägg av engångsnatur på 2,4 miljoner euro för tillsynsuppgifter
inom jordbruket.

Kapitalisering av 
Finlands Industri-
investering

Det föreslås en höjning med 15 miljoner euro av anslagen för en
kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab för finansieringen
av affärsverksamheten och tillväxten vid företag med snabb tillväxt
och internationalisering samt för kapitalinvesteringsverksamhet
som främjar internationaliseringen av bolaget i fråga.

Finansiering för Folk-
pensionsanstalten

Det föreslås att Folkpensionsanstalten anvisas ett tilläggsanslag
på 1,2 miljoner euro för att täcka kostnaderna för uppbyggnaden av
ett system för överföringen av tolktjänster för handikappade, som
blivit högre än väntat. Likaså föreslås ett tilläggsanslag på 6,7 mil-
joner euro till Folkpensionsanstalten för att täcka omkostnaderna
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för den allmänna fonden för social trygghet, som också de blivit hö-
gre än väntat.

Naturcenterprojekt Det föreslås att ett anslag på 1,2 miljoner euro beviljas Forststy-
relsen som statlig medfinansiering för byggprojektet i anslutning till
naturcentret i Liminganlahti. På grund av att kostnadsberäkningen
för naturcentret i Noux höjts föreslås ett anslag på 2,3 miljoner euro
för betalning av statens betalningsandel för höjningen av Nouxcen-
tret Ab:s aktiekapital.

Anslagsökningar för 
miljöskyddet

För rådgivning i fråga om behandlingen av avloppsvatten i gles-
bygderna föreslås en anslagsökning på 1 miljon euro. För anskaff-
ningen av ett oljeuppsamlingssystem för det kombinationsfartyg
som färdigställs i slutet av 2010 föreslås 2 miljoner euro. För an-
skaffningen ansöks om ersättning hos oljeskyddsfonden.

IT-projekt och 
IT-anskaffningar

Det beräknas att kostnaderna för Skatteförvaltningens strategiska
IT-projekt kommer att stiga med ca 14 miljoner euro under inneva-
rande år, och det föreslås därför att utgiftstaket på 10 miljoner euro
i beslutsdelen under momentet stryks.

Det föreslås att av anslaget för främjande av produktiviteten ska
0,5 miljoner euro överföras till statens regionförvaltningsverk, när-
mast för genomförande av projekt för utvecklande av den elektro-
niska kommunikationen, och 2 miljoner euro till Gränsbevaknings-
väsendet för partiell automatisering av gränskontrollerna.

Det föreslås ett tillägg på 0,45 miljoner euro för Utbildningssty-
relsens omkostnader för ersättande av de ökade kostnaderna för
upprätthållande av ansökningssystemen för studerande.

Motiveringen till anslaget för de gemensamma utgifterna inom
högskoleväsendet och vetenskapens område ändras så, att undervis-
nings- och kulturministeriet från och med ingången av 2010 kan
ingå avtal för anskaffning av en ny superdator och datacentral. 

För uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för
klientuppgifter inom social- och hälsovården föreslås det ett till-
läggsanslag på 3,5 miljoner euro till Folkpensionsanstalten. I anslut-
ning till denna helhet föreslås det ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner
euro för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
för införandet av certifieringstjänster.

Justering av vissa anslag Det föreslås ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för ersättning-
arna till privata rättegångsbiträden.

Avräkningsbeloppet till Åland föreslås bli höjt med 7,8 miljoner
euro på grund av att inkomsterna i budgeten för 2010 beräknas bli
högre än väntat, och skattegottgörelsen till landskapet föreslås bli
sänkt med 21,8 miljoner euro på basis av den fastställda skattegott-
görelsen för 2008.

Anslagsnivån för statsandelen för kommunal basservice blir 45,9
miljoner euro lägre än vad den borde ha varit på grund av de an-
slagsändringar som föranleds av att hemkommunsersättningar tas i
bruk inom statsandelssystemet från och med år 2010. Dessutom fö-
reslås ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro på grund av de mervär-
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desskatteandelar som ingår i hemkommunsersättningarna i anslut-
ning till universitetsreformen och 1,7 miljoner euro på grund av de
preciserade beräkningsgrunderna för social- och hälsovården. Det
föreslås däremot ett avdrag på 6,3 miljoner euro i anslagsnivån på
grund av att återbäringarna av underhållsstöd som drivits in som
återkrav har preciserats. Det sammanlagda nettobeloppet av an-
slagsökningen föreslås bli 42,5 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för ersättning för hjort-
djurs skadegörelse och till betalning av åtgärder för att förebygga
skador, observation och forskning år 2010. Ett motsvarande över-
skott har 2009 influtit av avgifter för jakt på hjortdjur.

I Tekes finansieringsfullmakt och anslag har man berett sig på att
finansiera europeiska samarbetsprojekt till ett belopp som motsva-
rar inkomsterna från EU. På grund av att dessa inkomstposter mins-
kat föreslås ett avdrag på 4,5 miljoner euro i Tekes finansierings-
fullmakt och anslag.

Det föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro för åtgärder i anslut-
ning till omställningsskyddet. Tillägget ökar antalet personer som
omfattas av åtgärderna med i genomsnitt ca 800 i månaden.

På grund av att kalkylerna för arbetslösheten och utnyttjandet av
utkomstskyddet för arbetslösa har preciserats föreslås ett tilläggs-
lanslag på 24 miljoner euro för finansiering av grundtryggheten i
enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På grund av att
det uppgskattade anslagsbehovet för arbetsmarknadsstöd blir min-
dre än beräknat kan det samtidigt föreslås ett avdrag på 21 miljoner
euro i anslaget för finansiering av arbetsmarknadsstödet.

Kalkylen för ränteutgifter för statsskulden har minskat med 100
miljoner euro, närmast på grund av den låga räntenivån.

De av riksdagen godkända anslagen för 2010 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(Budget +
tilläggs-

budgetarna)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 122 249 000 - 122 249 000
22. Republikens president 15 323 000 100 000 15 423 000
23. Statsrådets kansli 78 296 000 228 000 78 524 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 189 860 000 803 000 1 190 663 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 792 410 000 12 790 000 805 200 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 271 260 000 42 073 000 1 313 333 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 716 325 000 -113 156 000 2 603 169 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 469 020 000 355 993 000 16 825 013 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 259 596 000 35 726 000 6 295 322 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 833 998 000 4 108 000 2 838 106 000
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31. Kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 2 214 952 000 38 791 000 2 253 743 000

32. Arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde 4 266 266 000 25 923 000 4 292 189 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 11 532 247 000 17 327 000 11 549 574 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 315 523 000 6 917 000 322 440 000
36. Räntor på statsskulden 2 076 000 000 -100 000 000 1 976 000 000
Sammanlagt 52 153 325 000 327 623 000 52 480 948 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2010 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(Budget +
tilläggs-

budgetarna)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 012 699 000 712 950 000 32 725 649 000
12. Inkomster av blandad natur 4 708 934 000 20 377 000 4 729 311 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 316 700 000 110 000 000 1 426 700 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 261 900 000 1 355 000 000 1 616 900 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 38 300 233 000 2 198 327 000 40 498 560 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 13 853 092 000 -1 870 704 000 11 982 388 000
Sammanlagt 52 153 325 000 327 623 000 52 480 948 000



III tilläggsbudgeten för 2010

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 712 950 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 712 000 000

02. Samfundsskatt, tillägg i .................................................................... 712 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur i 950 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg i........................ 950 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 20 377 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 300 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ... 300 000



Avdelning 1314

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 10 000 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg i..................................................... 10 000 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 691 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 691 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 10 100 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 10 100 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 3 786 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg i ..................................................... 3 775 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i................................................................................ 11 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i -4 500 000

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område, minskning i ......................................................................... -4 500 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 110 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 110 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................. 110 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i -515 704 000

02. Användning av överskott i 1 355 000 000

01. Användning av överskott i................................................................ 1 355 000 000



Avdelning 15 15

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -1 870 704 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i............................. -1 870 704 000

Inkomstposternas totalbelopp:

327 623 000



16

ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 100 000

02. Republikens presidents kansli i 100 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg i ............ 100 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI i 228 000

01. Förvaltning i 127 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 127 000

30. Justitiekanslersämbetet i 101 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 101 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 803 000

01. Utrikesförvaltningen i 502 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 502 000

10. Krishantering i 1 000

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

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 1 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 300 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 300 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 12 790 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 1 758 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 125 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 158 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg i........... 15 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 1 460 000

10. Domstolar och rättshjälp i 8 978 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 89 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 108 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 2 740 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 228 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 313 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg i ....... 5 500 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 597 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 597 000

30. Åklagarna i 394 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 394 000

40. Verkställighet av straff i 1 063 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 063 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 42 073 000

01. Förvaltning i 460 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 348 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 112 000

10. Polisväsendet i 4 329 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 4 329 000



Huvudtitel 2718

20. Gränsbevakningsväsendet i 3 104 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 3 104 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 370 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 52 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 318 000

40. Invandring i 33 810 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 2 672 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag), tillägg i......... 129 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) i....................... —
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 31 009 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -113 156 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 76 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 76 000

10. Militärt försvar i -113 096 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 8 238 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i ................................................................................................. -121 334 000

30. Militär krishantering i -136 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), minskning i ....................................................... -136 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 355 993 000

01. Förvaltning i 325 969 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 969 000
81. Lån till Lettland (förslagsanslag) i ................................................... 324 000 000

10. Beskattningen och tullväsendet i 1 435 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 487 000



Huvudtitel 28 19

02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 948 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) i ............................................... —

20. Tjänster för statssamfundet i 218 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 192 000
02. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 20 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 6 000
88. Senatfastigheter i .............................................................................. —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen i 278 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 241 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 28 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 9 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning i 2 177 000

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 1 900 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 277 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen i -2 561 000

01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), 
minskning i ....................................................................................... -61 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i -2 500 000

80. Stöd till landskapet Åland i -13 996 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 7 804 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning i -21 800 000

90. Stöd till kommunerna i 42 473 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-
vationsanslag 3 år) i.......................................................................... —

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 42 473 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i 35 726 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 1 277 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 152 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 535 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio-
nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg i................ 48 000

40. Ersättning för ordnande av tilläggspensionsskydd (fast anslag) i .... 512 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg i 30 000

10. Allmänbildande utbildning i 322 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 322 000

20. Yrkesutbildning i 7 729 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 29 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 7 700 000

30. Vuxenutbildning i 12 000

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 12 000

40. Högskoleundervisning och forskning i 25 130 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 87 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 76 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 27 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 6 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år) i.................................................... —
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 24 576 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i ................................................................................................. 251 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Hel-

singfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag), till-
lägg i ................................................................................................. 107 000



Huvudtitel 30 21

70. Studiestöd i 4 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 4 000

80. Konst och kultur i 1 252 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 30 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 56 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg  (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 297 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 105 000
05. Omkostnader för biblioteket för de synskadade (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 17 000
06. Omkostnader för det Nationella audiovisuella arkivet (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 17 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 4 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 5 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (re-

servationsanslag 3 år), tillägg i ......................................................... 721 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 4 108 000

01. Förvaltning i -631 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 122 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 58 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 64 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......... 5 000
22. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) i................................ —
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag), minskning i ................................ -880 000

20. Jordbruk i 742 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................... 742 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år) i ..................................................................................... —

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 
och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) i.......... —



Huvudtitel 3122

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i............................. —

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 1 103 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 223 000

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i .................................... 880 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 2 077 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 77 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg i ..... 2 000 000

60. Skogsbruk i 474 000

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 264 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................... 210 000

63. Forststyrelsen i 21 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år), tillägg i ................................................................. 21 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i 322 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 299 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 23 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 38 791 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 4 898 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 77 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 4 821 000

10. Trafiknätet i 33 697 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 279 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 6 609 000
34. Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsan-

slag 2 år) i ......................................................................................... 2 804 000



Huvudtitel 32 23

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 10 205 000

78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................. 13 800 000

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning i 59 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 59 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i -10 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), minskning i.............................................................................. -10 000

50. Forskning i 147 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 147 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 25 923 000

01. Förvaltning i 3 692 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 521 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 4 136 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde (förslagsanslag), minskning i ................................ -965 000

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i -3 607 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 175 000

02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 264 000

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 48 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 273 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och inn-

ovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................... 119 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 14 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -4 500 000



Huvudtitel 3324

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i 23 753 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 1 253 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 3 170 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i ........................................................................ 4 330 000

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 
3 år) i................................................................................................. 15 000 000

40. Företagens omvärld, marknasreglering och arbetslivet i 81 000

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 34 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 30 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 17 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i 1 455 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 1 455 000

60. Energipolitik i 549 000

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 549 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i 17 327 000

01. Förvaltning i 4 214 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 333 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 10 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 371 000

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätt-
hållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) i ........... 3 500 000

02. Tillsyn i 1 668 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 69 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg i......................................... 1 587 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 12 000
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03. Forskning och utveckling i 348 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 348 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster i 7 936 000

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förbe-
redelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reser-
vationsanslag 2 år) i.......................................................................... 1 236 000

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till 
Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), tillägg i.............................. 6 700 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i 3 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 24 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i.......................... -21 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 161 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 161 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 917 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 293 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 142 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 151 000

10. Miljö- och naturvård i 6 590 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) i .................... —
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 1 290 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ......... 1 000 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år), tillägg i................... 2 000 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) i .......................... 2 300 000

20. Samhällen, byggande och boende i 34 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år), tillägg i............................................... 34 000
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -100 000 000

01. Ränta på statsskulden i -100 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning i ........................ -100 000 000

Anslagens totalbelopp:

327 623 000
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ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

Inkomster som betalats till ett ämbetsverk i
dess egenskap av arbetsgivare, försäkrings-
och skadeersättningar, ersättningar för använd-
ning av personalrestauranger, inkomster av att
ämbetsverkets lokaliteter tillfälligt upplåts till
utomstående för enskilda tillställningar samt
ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för
högskolepraktikanter och civiltjänstgörare
kan, om dessa inkomster och ersättningar
nämns i beskrivningen av omkostnadsmomen-
tets standardinnehåll, såsom inkomster av äm-
betsverkets eller inrättningens verksamhet net-
tobudgeteras genom att de dras av under om-
kostnadsmomentet i fråga, även om det i
motiveringen till momentet inte har antecknats
att nettoanslag beviljats under det. Dessutom
får försäljningsintäkterna av sådana lösa an-
läggningstillgångar för vilkas del anskaffning-
en finansieras av omkostnadsanslaget nettas
mot omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkter-
na av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex.
aktier och andra värdepapper) och lösa anlägg-
ningstillgångar som finansieras under special-
momenten får dock inte nettas mot omkost-
nadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrätt-
nings omkostnadsmoment i momentmotive-
ringen har antecknats att ett nettoanslag bevil-
jats eller om skillnaden mellan inkomsterna av
och utgifterna för ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet har upptagits som en in-
komstpost till nettobelopp under inkomstmo-
mentet, omfattas alla inkomster av ämbetsver-
kets eller inrättningens verksamhet och de
utgifter för den som avses i beskrivningen av
omkostnadsmomentets standardinnehåll och i
beslutsdelen i momentmotiveringen av netto-
budgetering. Inkomster och utgifter som ska
nettobudgeteras är härvid bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamhe-
ten eller någon del av verksamheten vid ett äm-

betsverk som bedriver avgiftsbelagd verksam-
het enligt lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992) eller motsvarande specialla-
gar,

2) betalningsandelar i form av inkomst av
andra parter som deltar i ett forskningsprojekt
eller motsvarande samprojekt som genomförs
på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar
och utgifter för projektet eller verksamheten,

3) inkomster från EU vilka hänför sig till äm-
betsverkets eller inrättningens verksamhet och
utgifter som hänför sig till dessa inkomster,

4) medel som ämbetsverket eller inrättning-
en fått i form av donationer och genom testa-
menten samt inkomster från sponsorer när äm-
betsverket eller inrättningen har rätt att ta emot
dem och det inte är fråga om ovanligt stora be-
lopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrätt-
ningens sedvanliga verksamhet och ekonomi,
och

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgif-
ter till servicecentralerna).

Om bara en del av inkomsterna av ett äm-
betsverks eller en inrättnings verksamhet har
budgeterats under ett omkostnadsmoment un-
der vilket det i beslutsdelen i momentmotive-
ringen har antecknats att ett nettoanslag bevil-
jats, har i beslutsdelen i motiveringen till mo-
mentet i fråga dessutom specificerats vilka
inkomster som har nettobudgeterats under mo-
mentet eller vilka inkomster som inte har net-
tobudgeterats under momentet. Om ett netto-
budgeterat inkomstmoment innehåller bara en
del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet, har på motsvarande sätt i
beslutsdelen i motiveringen till inkomstmo-
mentet i fråga specificerats vilka utgifter som
har nettobudgeterats under momentet eller vil-
ka utgifter som inte har nettobudgeterats under
det.
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Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

För ett användningsändamål som specifice-
ras under ett moment får inte användas något
annat anslag med ett mera allmänt använd-
ningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag),
även om detta specificerade användningsända-
mål inte har uteslutits i motiveringen till det
mera allmänna anslaget. Undantag kan göras
om saken nämns i motiveringen till momentet.

Anslagen för avlöning av personal har i regel
budgeterats under omkostnads- och avlönings-
momenten (01—14). Anslaget under ett annat
moment får användas för anställning av perso-
nal till ämbetsverk och inrättningar endast om
det i beslutsdelen i motiveringen till momentet
ingår ett omnämnande av avlöningen och max-
imiantalet personer som får anställas med an-
slag under momentet uttryckt i årsverken. Om
ett anslag får användas för löner eller arvoden,
används det även för socialskydds- och pen-
sionsavgifter och andra lönebikostnader i sam-
band med dem.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten
29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har definierats
sådana användningsändamål med standardin-
nehåll för vilka anslagen under dessa moment
får användas utan att saken nämns i moment-
motiveringen. Standardinnehållet i ett omkost-
nadsmoment tillämpas även när omkostnader-
na till följd av nettobudgetering har budgete-
rats helt eller delvis på inkomstsidan som en
del av nettobudgeten.

Då anslagen används går momentmotive-
ringen före definitionen av standardinnehållet.
Det innebär att man i momentmotiveringen
kan avvika från standardinnehållet antingen
genom att utesluta vissa standardanvändnings-
ändamål eller genom att foga till andra använd-
ningsändamål. För att uttrycka att använd-
ningsändamålen med standardinnehåll har
kompletterats används ordet ”även”.

Omkostnadsanslag

Under omkostnadsmomentet nettobudgete-
ras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, in-
validpensioner och rehabiliteringspenningar
enligt sjukförsäkringen som betalats till äm-
betsverket i dess egenskap av arbetsgivare men
som beviljats en arbetstagare, i de fall då äm-
betsverket betalar arbetstagarens lön under
sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller ti-
den med invalidpension eller rehabiliterings-
penning, samt ersättningar som inkommit för
kostnaderna för företagshälsovården. Därtill
nettobudgeteras under omkostnadsmomentet,
enligt vad som avses under "Brutto- och netto-
budgetering", ämbetsverkets intäkter från för-
säljning av lösa anläggningstillgångar, ersätt-
ning för användning av personalrestauranger
och försäkrings- och skadeersättningar till äm-
betsverket, ämbetsverkets inkomster för tillfäl-
lig upplåtelse av dess lokaler till utomstående
för enstaka tillställningar samt ersättningar
som betalats till ett ämbetsverk för högskole-
praktikanter och civiltjänstgörare.

Moment enligt utgifternas art

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

87—89. Övriga finansinvesteringar
Under momenten har antecknats utgifter för

köp av aktier och andra värdepapper samt in-
vesteringar i form av eget kapital i aktiebolag
och andra finansinvesteringar.

F ö r k l a r i n g :
Brutto- och nettobudgetering. Fjärde, fem-

te och sjätte stycket har ändrats. Ersättningar
för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare
kan på samma sätt som övriga poster av samma
typ budgeteras under ett omkostnadsmoment,
även om det i motiveringen till momentet inte
har antecknats att nettoanslag beviljats under
det. I förteckningen över inkomster och utgif-
ter som ska nettobudgeteras har man preciserat
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begreppet avgiftsbelagd verksamhet till att
avse avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om
grunderna för avgifter till staten eller motsva-
rande speciallagar. Dessutom har till förteck-
ningen fogats en punkt 5 om statens interna
serviceavgifter. I sjätte stycket har det gjorts en
precisering av teknisk natur.

Allmänna föreskrifter gällande utgiftsmo-
menten. I femte och sjätte stycket har det
gjorts en precisering av teknisk natur.

Utgiftsmoment med standardinnehåll.
Under punkten har gjorts ändringar av teknisk
natur.

Omkostnadsanslag. I sjätte stycket har
gjorts motsvarande tillägg om högskoleprakti-
kanter och civiltjänstgörare som i punkten om
brutto- och nettobudgetering. 

Moment enligt utgifternas art. Under
punkten har gjorts en ändring av teknisk natur.
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I N K O M S P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 712 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Den uppskattning av skat-
teårets slutliga skattebelopp som ligger till
grund för statens prognos över samfundsskat-
ten har förändrats enligt följande: 

 Höjningen av intäktsprognosen för sam-
fundsskatten föranleds av uppgifterna om ut-
fallet i början av 2010 och en höjning av till-
växtprognosen för rörelseöverskottet. Före ut-
gången av april var beloppet av samfundens
kompletteringar av förskott för skatteåret 2009
ca 500 miljoner euro högre än beräknat och de
förskott som återbetalades i början av året för
skatteåret i fråga var mindre än beräknat. Detta
höjer prognosen över den slutliga skatten för
både skatteåret 2009 och skatteåret 2010.

Prognosen över den slutliga skatten för skat-
teåret 2010 höjs också på grund av att tillväxt-
prognosen för rörelseöverskottet för 2010 har
höjts från 7 %, som utgjorde grunden för bud-
getpropositionen, till 17 %. Den förbättring av
företagens resultatutveckling som förutspåd-
des för 2010 märktes dock inte ännu i uppgif-
terna för utfallet för 2010. Det finns skäl att
anta att en förbättring av resultatutvecklingen
syns med en fördröjning i de influtna skatterna
och delvis först 2011. Därför påverkar höj-

Skatteårets slutliga skatt (mn euro)
2008 2009, prognos 2010, prognos

— oktober 2009 5 350 (förhandsuppgift) 4 000 4 285
— maj 2010 5 477 (slutlig uppgift) 4 400 5 150
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ningen av tillväxtprognosen för rörelseöver-
skottet relativt lite på den föreslagna höjningen
av inkomstposten.

 I tabellen nedan presenteras hur prognosen
över inflödet av samfundsskatt och statens in-
täkter av samfundsskatten år 2010 har föränd-
rats sedan hösten 2009:

2010 III tilläggsb. 712 000 000
2010 budget 2 706 000 000
2009 bokslut 2 207 020 618
2008 bokslut 4 910 391 495

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområ-
det

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 950 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt lagen om auktion
om vissa radiofrekvenser (462/2009) är företag
som har beviljats koncession skyldiga att beta-
la en koncessionsavgift. Kommunikationsver-
ket har med stöd av utfallet av den frekvens-
auktion inom frekvensområdet 2500—2690
megahertz som genomfördes i november 2009

tagit ut den koncessionsavgift som förutsätts i
lagen av teleföretag som  beviljats koncession.
Intäkterna från auktionen uppgick till samman-
lagt 3 797 800 euro, som intäktsförs etappvis.

2010 III tilläggsb. 950 000
2010 budget 5 100 000
2009 bokslut 5 186 884
2008 bokslut 4 416 147

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår (enligt statens bokföring) (mn euro)
oktober 2009 maj 2010 skillnad

skatteåret 2011 380 440 60
skatteåret 2010 3 660 4 140 480
skatteåret 2009 50 600 550
tidigare skatteår 35 35 -
Sammanlagt 4 125 5 215 1 090

— varav statens andel (momentets inkomstpost) 2 706 3 418 712
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

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

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av mi-
nisteriets och österrikiska utvecklingssamar-

betsverkets ADA (Austrian Development
Agency) andel i ett samarbetsprojekt.

2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 4 130 000
2009 bokslut 5 727 695
2008 bokslut 3 463 275

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

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

lägg på 10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

antalet ärenden som anhängiggjorts genom
summarisk stämningsansökan ökat.

2010 III tilläggsb. 10 000 000
2010 budget 22 000 000
2009 bokslut 43 537 285
2008 bokslut 35 113 800

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 691 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de
ökade inkomsterna från Finlands krishante-

ringstrupper i Kosovo samt i Tchad och Cen-
tralafrikanska republiken.

2010 III tilläggsb. 691 000
2010 budget 2 962 000
2009 bokslut 4 209 303
2008 bokslut 28 024 155
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28. Finansministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom finansministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 10 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av rän-
testöd som staten återkrävt av Högfors stad.

2010 III tilläggsb. 10 100 000
2010 budget 11 120 000
2009 bokslut 22 771 384
2008 bokslut 18 761 255

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

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

lägg på 3 775 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna utgörs av in-

täktsföring av EU:s direkta byggstöd för såda-
na kostnader som har betalats som förskottsbe-
talning från investeringsmomenten. Med hän-
visning till motiveringen i förklaringsdelen
under moment 31.10.78 omfattar inkomstpos-
ten intäktsföring av EU:s TEN-stöd för projek-
tet rv 5 Lusi—S:t Michel på 1 795 000 euro
och slutprestationen från projektet för trafik-
förbindelserna till Nordsjö hamn på 1 980 000
euro. Motsvarande anslagsökning har anteck-
nats under moment 31.10.20.

2010 III tilläggsb. 3 775 000
2010 budget 22 782 000
2009 bokslut 8 083 686
2008 bokslut 21 398 415

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 11 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de
forsknings- och utvecklingsmedel för EASY
WAY VIKING 2007—2009 som EU beviljat.
Motsvarande anslagsökning har antecknats un-
der moment 31.30.63.

2010 III tilläggsb. 11 000
2010 budget 58 000
2009 bokslut 10 673 835
2008 bokslut 37 747 742

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 4 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomsternas belopp har

preciserats i fråga om Inkomsterna till Tekes -
utvecklingscentralen för teknologi och innova-
tioner.

2010 III tilläggsb. -4 500 000
2010 budget 33 100 000
2009 bokslut 26 219 579
2008 bokslut 16 731 556
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 

AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04. Andel i statens penninginstituts vinst

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

lägg på 110 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Bankfullmäktige har be-

slutat att med iakttagande av bankens ekono-
miska läge kan till staten, på motsvarande sätt
som åren 2008 och 2009, utdelas en större an-
del i vinsten för fjolåret än den sedvanliga 50

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

2010 III tilläggsb. 110 000 000
2010 budget 150 000 000
2009 bokslut 250 000 000
2008 bokslut 250 000 000
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Avdelning 15
LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott
Under momentet upptas 1 355 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt 3 b § 1 mom. i la-

gen om statsbudgeten (1096/2009) kan efter
det att statsbokslutet färdigställts högst det ku-
mulativa överskott som statsbokslutet visar an-
vändas som täckning för anslagen i tilläggs-
budgetarna för samma finansår och i budgeten
för det följande finansåret. Bokslutet för fi-

nansåret 2009 visar ett kumulativt överskott på
sammantaget 1 355 085 311,97 euro. Det be-
lopp av det kumulativa överskottet som an-
vänds som täckning för budgeten budgeteras
under ett eget inkomstmoment, men tas i bok-
slutet in som en egen post efter inkomstavdel-
ningarna.

2010 III tilläggsb. 1 355 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett avdrag på

1 870 704 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett avdrag på
1 870 704 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
12 032 338 000 euro år 2010. Inberäknat pos-
terna för skuldhantering uppgår beloppet av
nettoinkomsterna till 11 982 338 000 euro år
2010.

2010 III tilläggsb. -1 870 704 000
2010 II tilläggsb. 1 600 000 000
2010 I tilläggsb. -811 700 000
2010 budget 13 064 792 000
2009 bokslut 10 264 465 191

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 12 032
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 11 982
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

02. Utgifter för pensionerade presidenter
(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifterna för det ökade behovet

av säkerhetstjänster för de tidigare presidenter-
na.

2010 III tilläggsb. 100 000
2010 budget 270 000
2009 bokslut 253 500
2008 bokslut 163 623
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
127 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 94 000 euro på grund
av de avtalsenliga lönejusteringarna och
80 000 euro på grund av oförutsedda kostnads-

ökningar samt som avdrag 47 000 euro på
grund av en överföring till moment 23.30.01.

2010 III tilläggsb. 127 000
2010 budget 27 020 000
2009 bokslut 27 281 000
2008 bokslut 27 091 000

30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
101 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 75 000 euro, varav 47 000 euro
utgörs av en överföring från moment 23.01.01,
av de ökade hyres- och säkerhetsutgifterna i
anslutning till verksamhetslokalerna, överfö-
ringen av vissa ekonomiförvaltningsuppgifter
till servicecentret för statens ekonomi- och per-

sonalförvaltning samt vissa utvecklingsutgif-
ter. Behovet av ytterligare tilläggsanslag till ett
belopp av 26 000 euro föranleds av de avtal-
senliga lönejusteringarna.

2010 III tilläggsb. 101 000
2010 budget 2 949 000
2009 bokslut 3 026 000
2008 bokslut 2 971 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
502 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har såsom tillägg beaktats 637 000 euro i utgif-
ter som föranleds av de avtalsenliga lönejuste-
ringarna och såsom avdrag beaktats 135 000

euro i löneutgifter och andra utgifter för en per-
son i överföring till moment 25.30.01.

2010 III tilläggsb. 502 000
2010 budget 204 413 000
2009 bokslut 204 287 000
2008 bokslut 196 271 000

10. Krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
I tilläggsb.,

förändring +/-
III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 
för EU:s stridsgrupper 8 280 000 +920 000 - 9 200 000

03. Utgifter för krishanteringsoperationen 
i Liberia (UNMIL-operationen) 224 000 - +30 000 254 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 17 048 000 - - 17 048 000

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

styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 560 000 - - 560 000
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsfinan-
siering på 30 000 euro under punkt 03. i dispo-
sitionsplanen föranleds av att utgifter för löner
och handledning preciserats. Behovet av till-
läggsfinansiering på 260 000 euro under punkt
10. i dispositionsplanen föranleds av att opera-
tionens genomsnittliga styrka preciserats till
fyra personer i stället för två personer, som
man utgick från i planeringsskedet. 

Behovet av tilläggsanslag under punkterna
03. och 10. i dispositionsplanen täcks med an-
slaget under punkt 09. i dispositionsplanen.

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

2010 III tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. -300 000
2010 budget 59 774 000
2009 bokslut 52 412 051
2008 bokslut 46 618 493

21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

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

2010 III tilläggsb. 1 000
2010 budget 18 345 000
2009 bokslut 15 290 861
2008 bokslut 11 991 283

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 
Sudan (UNMIS-operationen) 224 000 - - 224 000

08. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 13 187 000 +5 200 000 - 18 387 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya kris-
hanteringsoperationer samt för andra 
utgifter för krishantering 7 877 000 -7 110 000 -290 000 477 000

10. Utgifter för Atalanta-operationen 255 000 - +260 000 515 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Somalia - +690 000 - 690 000
13. Utgifter för krishanteringsoperationen 

i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 8 019 000 - - 8 019 000

Sammanlagt 59 774 000 -300 000 - 59 474 000

Tillägg i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsb.,
tillägg

Ändrad
dispositionsplan

01. Civil krishantering 17 745 000 +1 000 17 746 000
02. Valobservatörer 200 000 - 200 000
03. Fredsmedling 400 000 - 400 000
Sammanlagt 18 345 000 +1 000 18 346 000
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30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas till betalning
av utgifter för ett samarbetsprojekt mellan utri-

kesministeriet och österrikiska utvecklings-
samarbetsverket ADA (Austrian Development
Agency).

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får sådana räntestödskrediter som Finn-
vera går i borgen för och vilka kan beviljas

högst 70 900 000 euro i räntestöd godkännas
till ett värde av högst 120 000 000 euro.

Dessutom ändras fördelningen av fullmakter
att bevilja medel och ingå avtal under momen-
tet enligt följande:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
III tilläggsb.,

tillägg

Ändrad
dispositions-

plan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 205 383 000 - 205 383 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner1) 264 383 000 +300 000 264 683 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 49 605 000 - 49 605 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 43 000 000 - 43 000 000
5. Humanitärt bistånd 69 688 000 - 69 688 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner 

och utvecklingspolitisk information 4 745 000 - 4 745 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision 2 000 000 - 2 000 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas utveck-

lingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssam-
arbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet 83 700 000 - 83 700 000

9. Räntestöd 15 000 000 - 15 000 000
Sammanlagt 737 504 000 +300 000 737 804 000

1) 1 630 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens departement för utveck-
lingssamarbete (DFID), 1 000 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Nordiska utveck-
lingsfonden (NDF) och 300 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och österrikiska 
utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Ändringar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

Ursprunglig
fördelning

III tilläggsb.,
förändring +/-

Ändrad
fördelning

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 679 600 000 -33 900 000 645 700 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner 262 877 000 - 262 877 000
3. Europeiska utvecklingsfonden - - -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 23 260 000 - 23 260 000
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utrikesministeriets och österrikis-
ka utvecklingssamarbetsverkets ADA (Austri-
an Development Agency) andel av utgifterna
för samarbetsprojektet. Syftet med projektet är
att främja användningen av förnybar energi i
södra och östra Afrika. Motsvarande inkomster
inflyter under moment 12.24.99.

Efterfrågan på räntestödskrediter har ökat
med anledning av den ekonomiska krisen och
finanskrisen, som började i slutet av 2008.
Gränsen för godkännande av räntestödskredi-
ter höjs på grund av detta från 100 000 000
euro till 120 000 000 euro och räntestödsfull-
makterna ökas med 38 900 000 euro för att

möjliggöra engagemang i räntestödsprojekt.
Tilläggsfullmakterna för räntestöd täcks med
anslaget under punkt 1. och 8. i fördelningen
av fullmakter.

Efter ändringarna beräknas fullmakterna för
år 2010 föranleda utgifter till ett belopp av
177 686 000 euro år 2011, 279 168 000 euro år
2012, 275 039 000 euro år 2013 och samman-
lagt 373 344 000 euro från och med år 2014.

2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 737 504 000
2009 bokslut 732 909 000
2008 bokslut 667 850 000

5. Humanitärt bistånd - - -
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner 

och utvecklingspolitisk information 7 050 000 - 7 050 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision - - -
8. Understöd till medborgarorganisationernas utveck-

lingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssam-
arbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet 100 450 000 -5 000 000 95 450 000

9. Räntestöd 32 000 000 +38 900 000 70 900 000
Sammanlagt 1 105 237 000 - 1 105 237 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
125 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 125 000
2010 budget 25 340 000
2009 bokslut 26 194 000
2008 bokslut 26 219 000

03. Vissa verks omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
158 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 28 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och behovet av engångsna-
tur på 130 000 euro av att de nettobudgeterade
avgifter som tas ut för finansiering av tilläggs-
utgifter som orsakas dataombudsmannens byrå
av de tillsynsuppgifter som avses i 32 § 1
mom. 1 punkten (125/2009) i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation (516/
2004) beräknas minska jämfört med tidigare
uppskattningar. Avsikten har varit att de till-
läggsutgifter som lagändringen, som trädde i
kraft den 1 juni 2009, orsakar under andra
halvåret 2010 ska kunna täckas med de avgif-

ter som tas ut i enlighet med 32 § 2 mom. (125/
2009) i lagen. Efterfrågan på avgiftsbelagda
tillsynsprestationer har dock inte ännu kommit
i gång, och efterfrågan på prestationer antas bli
lägre än vad som tidigare uppskattats.

2010 III tilläggsb. 158 000
2010 budget 6 241 000
2009 bokslut 6 476 000
2008 bokslut 6 276 000

04. Forskning och utveckling (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 15 000
2010 budget 1 975 000
2009 bokslut 1 842 000
2008 bokslut 1 766 000

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

1 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av de beräknade utgif-
terna under innevarande år.
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2010 III tilläggsb. 1 460 000
2010 budget 7 400 000
2009 bokslut 9 555 846
2008 bokslut 7 790 287

10. Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
89 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 54 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna. Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds dessutom 35 000 euro av löne-
justeringar enligt lagen om anställningsvillko-
ren för presidenterna och ledamöterna i högsta
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
(196/1991). 

2010 III tilläggsb. 89 000
2010 budget 8 144 000
2009 bokslut 8 061 000
2008 bokslut 7 453 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
108 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 66 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna. Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds dessutom 42 000 euro av löne-
justeringar enligt lagen om anställningsvillko-
ren för presidenterna och ledamöterna i högsta
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
(196/1991). 

2010 III tilläggsb. 108 000
2010 budget 10 075 000
2009 bokslut 9 650 000
2008 bokslut 9 255 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 740 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att vid tingsrätterna från och med den 1 juni
2010 får inrättas två tjänster som tingsdomare
(1 T13 och 1 T11), under förutsättning att två
lagmanstjänster (2 T15) dras in från och med
samma tidpunkt.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 738 000 euro av de avtalsenli-
ga lönejusteringarna och 900 000 euro av be-
hovet att förkorta behandlingstiderna vid tings-
rätterna. Den kraftiga ökningen av antalet
summariska ärenden har lett till längre behand-
lingstider. Av behovet av tilläggsanslag är
102 000 euro av engångsnatur och föranleds av
exceptionellt inhämtande av bevisning i utlan-
det (Rwanda). 

 Inrättandet och slopandet av tjänster ankny-
ter till utvecklingen av tingsrättsnätet. 

2010 III tilläggsb. 2 740 000
2010 budget 229 470 000
2009 bokslut 235 412 000
2008 bokslut 226 276 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumentt-
vistenämndens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
228 000 euro.

Det andra stycket i motiveringen till momen-
tet ändras som följer:

Av de inkomster som nettas under momentet
budgeteras ersättningarna för rättegångskost-
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nader till den förlorande motparten till den som
får rättshjälp enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 188 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna. Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 40 000 euro av ökade hyresut-
gifter för rättshjälpsbyråerna på grund av över-
föringen av intressebevakningstjänsterna.

Det föreslås att vid momentets nettobudgete-
ring ska övergås till budgetering enligt om-
kostnadsmomentets standardinnehåll, som ut-
över de nettobudgeterade inkomsterna från
rättshjälpsavgiften, de ersättningar som den
som får rättshjälp betalar och den förlorande
partens ersättningar för rättegångskostnader
redan nu innehåller bland annat de inkomster
som inflyter från EU samt de inkomster som
inflyter från samarbete med ämbetsverk och
inrättningar samt parter utanför budgeten.

2010 III tilläggsb. 228 000
2010 budget 26 100 000
2009 bokslut 26 458 000
2008 bokslut 25 804 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
313 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att
tredje stycket stryks.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 63 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna. Behovet av ytterligare till-
läggsanslag till ett belopp av 250 000 euro för-
anleds av de ökade utgifterna för lokaler. Upp-
gifterna inom den allmänna intressebevak-
ningen överfördes den 1 januari 2009 från
kommunerna till statens 42 rättshjälpsbyråer. I
samband med överföringen minskades antalet
verksamhetsställen för intressebevakningen

betydligt jämfört med den tidigare situationen
i kommunerna. Intressebevakningen har under
en övergångstid rätt att verka i de lokaler som
kommunernas intressebevakning använt. Det
är dock i praktiken ineffektivt att intressebe-
vakningsenheterna fungerar decentraliserat på
flera till personalantalet små och bristfälligt ut-
rustade verksamhetsställen. I vissa områden
har kommunerna inte heller kunnat erbjuda
tillräckliga lokaler för nya arbetstagare. Av
dessa orsaker har det varit ändamålsenligt att
skaffa nya lokaler för dessa enheter. 

Det föreslås att vid momentets nettobudgete-
ring ska övergås till budgetering enligt om-
kostnadsmomentets standardinnehåll, som ut-
över de arvoden och ersättningar som tas ut hos
huvudmännen redan nu innehåller bland annat
de inkomster som inflyter från EU samt de in-
komster som inflyter från samarbete med äm-
betsverk och inrättningar samt parter utanför
budgeten.

2010 III tilläggsb. 313 000
2010 budget 14 498 000
2009 bokslut 16 167 000
2008 bokslut 1 000 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de ökade utgifterna för rättshjälp
och försvar.

2010 III tilläggsb. 5 500 000
2010 budget 36 000 000
2009 bokslut 40 842 782
2008 bokslut 37 447 065
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20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
597 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att vid nettobudgeteringen som inkomster även
beaktas de inkomster som inflyter från EU
samt de inkomster som inflyter från samarbete
med ämbetsverk och inrättningar samt parter
utanför budgeten.

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

Momentets nettobudgetering utvidgas så att
vid nettobudgeteringen som inkomster även
beaktas de inkomster som inflyter från EU
samt de inkomster som inflyter från samarbete
med ämbetsverk och inrättningar samt parter
utanför budgeten.

2010 III tilläggsb. 597 000
2010 budget 97 314 000
2009 bokslut 94 078 000
2008 bokslut 90 710 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
394 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 259 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna. Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds dessutom 135 000 euro av att lö-
neutgifter och andra utgifter för ett årsverke
överförs från moment 24.01.01. Finland har
haft en specialsakkunnig på det rättsliga områ-
det, en så kallad sambandsåklagare, i St. Pe-
tersburg sedan augusti 2003. Sambandsåklaga-
rens uppgift har främst varit att främja fullgö-

randet av Finlands framställningar om
rättshjälp. Den andra sambandsåklagaren i ord-
ningen slutade från sitt uppdrag den 31 oktober
2009, och man har tills vidare inte för avsikt att
sända någon ny sambandsåklagare till St. Pe-
tersburg. Av denna anledning återförs det års-
verke och de anslag som använts för skötseln
av tjänsten till åklagarväsendet. 

2010 III tilläggsb. 394 000
2010 budget 42 543 000
2009 bokslut 39 893 000
2008 bokslut 39 041 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 063 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget
har som tillägg beaktats 1 095 000 euro på
grund av de avtalsenliga lönejusteringarna och
som avdrag 32 000 euro som överföring av ett
årsverke till moment 26.10.01 då en tjänst som

väktare från och med den 1 november 2009
överförts till Kymmenedalens polisinrättning.

2010 III tilläggsb. 1 063 000
2010 budget 218 796 000
2009 bokslut 213 640 000
2008 bokslut 217 317 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
348 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 148 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 200 000 euro av att be-
redskapen för civil krishantering i Finland
ökas.

2010 III tilläggsb. 348 000
2010 budget 22 042 000
2009 bokslut 24 128 000
2008 bokslut 28 599 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-cen-
tral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
112 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 112 000
2010 budget 1 092 000
2009 bokslut 25 234 000
2008 bokslut 21 372 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 329 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas även till
betalning av de utgifter som ska betalas enligt
2 § i förordningen om polisförvaltningen i
landskapet Åland (1177/2009).

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 4 297 000 euro av de avtalsenli-
ga lönejusteringarna och 32 000 euro av en
överföring av ett årsverke från moment
25.40.01.

2010 III tilläggsb. 4 329 000
2010 budget 679 804 000
2009 bokslut 664 541 680
2008 bokslut 646 123 000
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20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 104 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget är
2 000 000 euro en överföring från moment
28.70.20 och avsett för partiell automatisering
av de gränskontroller som Gränsbevaknings-
väsendet utför på Helsingfors—Vanda flyplats
och på de internationella övergångsställena vid
östgränsen. Genom investeringen minskas be-
hovet av att rekrytera tilläggspersonal  för att

säkerställa att den ökande gränstrafiken löper
smidigt och för att trygga säkerheten.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
1 104 000 euro av de avtalsenliga lönejuste-
ringarna.

2010 III tilläggsb. 3 104 000
2010 budget 220 671 000
2009 bokslut 219 511 000
2008 bokslut 214 640 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
52 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 52 000
2010 budget 14 344 000
2009 bokslut 15 970 000
2008 bokslut 14 410 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
318 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 318 000
2010 budget 55 956 000
2009 bokslut 54 177 000
2008 bokslut 55 588 000

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 672 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av anslag för-
anleds 72 000 euro av de avtalsenliga lönejus-
teringarna och 2 600 000 euro av tryggande av
ämbetsverkets verksamhet bl.a. på grund av att
inkomsterna från avgifterna har minskat.

2010 III tilläggsb. 2 672 000
2010 budget 17 581 000
2009 bokslut 18 668 000
2008 bokslut 14 450 000

20. Samhällsorientering för återflyttare (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
129 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ett större antal än beräknat del-
tar i samhällsorienteringen för återflyttare.
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2010 III tilläggsb. 129 000
2010 budget 376 000
2009 bokslut 435 477
2008 bokslut 379 179

30. Statlig ersättning till kommunerna  (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas även till betalning av
hyror för väntetiden i samband med att flyk-
tingar flyttar till kommunen, till ersättning av
kostnaderna för inkvartering i familjegrupp-
hem av minderåriga asylsökanden som fått up-
pehållstillstånd och till betalning av arvode till
den företrädare som tingsrätten anvisat dem.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet föranleds av att mo-
mentfördelningen gjordes klarare i budgeten
för 2010 så att utgifterna för asylsökande som
fått uppehållstillstånd betalas från detta mo-
ment och utgifterna för mottagande av asylsö-
kande från moment 26.40.63. 

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 79 349 000
2009 bokslut 4 955 591
2008 bokslut 5 017 603

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
31 009 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 30 542 000 euro av att ett större
antal personer än beräknat omfattas av motta-
gandet, 428 000 euro av kostnaderna för den
nationella finansieringsandelen för första året
av det treåriga försöksprogrammet för frivilligt
återvändande och 39 000 euro av de avtalsen-
liga lönejusteringarna. 

2010 III tilläggsb. 31 009 000
2010 budget 71 427 000
2009 bokslut 119 031 591
2008 bokslut 71 777 324
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
76 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 76 000
2010 budget 18 656 000
2009 bokslut 15 076 000
2008 bokslut 20 726 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 238 000 euro.

Fullmakter 
Det maximala beloppet för beställningsfull-

makten för NH90-utbildningstjänster ökas
med 5 950 000 euro till 11 300 000 euro. Dess-
utom förlängs betalningstiden för utgifterna
för beställningsfullmakten för NH90-utbild-
ningstjänster till 2014, och den tidsmässiga
fördelningen av utgifterna ändras så, att an-
vändningen av beställningsfullmakten får för-
anleda staten utgifter på högst 3 550 000 euro
före utgången av 2010, högst 5 350 000 euro
före utgången av 2011, högst 7 100 000 euro
före utgången av 2012, högst 9 100 000 euro
före utgången av 2013 och högst 11 300 000
euro före utgången av 2014. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser

och signaltruppernas underhållsband (IVVV
1) minskas med 362 000 euro till 19 315 000
euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgif-
terna för beställningsfullmakten för IVVV 1
ändras dessutom så att användningen av be-
ställningsfullmakten får föranleda staten utgif-
ter på högst 15 267 000 euro före utgången av
2010 och högst 19 315 000 euro före utgången
av 2011.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet för-
utsätter (Beställningsfullmakten för omkostna-
der år 2010) höjs med 649 000 euro till
70 443 000 euro. Den tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna för beställningsfullmakten för
omkostnader ändras dessutom så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter till ett belopp av högst 5 030 000
euro före utgången av 2010, högst 49 614 000
euro före utgången av 2011 och högst
70 443 000 euro före utgången av 2012.
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Maximibeloppet för den beställningsfull-
makt som beviljats för anskaffning av grund-
läggande flygutbildning och tekniskt stöd till
Vinka-utrustningen ökas med 2 112 000 euro
till 34 512 000 euro. Den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna för beställningsfullmak-
ten för grundläggande flygutbildning med VN-
materiel ändras så att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter
till ett belopp av högst 1 100 000 euro före ut-
gången av 2010, högst 5 681 000 euro före ut-
gången av 2011, högst 10 262 000 euro före ut-
gången av 2012, högst 14 843 000 euro före ut-
gången av 2013, högst 19 424 000 euro före
utgången av 2014, högst 24 005 000 euro före
utgången av 2015, högst 28 586 000 euro före
utgången av 2016, högst 32 088 000 euro före
utgången av 2017 och högst 34 512 000 euro
före utgången av 2018.

År 2010 får avtal ingås till ett belopp som
motsvarar det belopp av beställningsfullmak-
ten för IVVV 1, beställningsfullmakten för
KEHO 2009 och beställningsfullmakten för
omkostnader år 2007 som inte är bundet, under
förutsättning att de årliga betalningarna på
grund av dessa avtal inte överstiger de pen-
ningbelopp som anförs i finansieringsplanen
för beställningsfullmakterna i fråga. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 1 820 000 euro av en
sänkning av den föregripande kostnadsnivå-
justeringen i enlighet med den faktiska index-
utvecklingen 2009 och som tillägg 4 626 000
euro som en överföring från moment 27.10.18.
I samband med försvarsmaktens upphand-
lingsförberedelser har det framgått att all mate-
riel som är planerad att anskaffas inte är för-
svarsmateriel som överensstämmer med grun-
derna för användning av anslaget under

moment 27.10.18, och därför måste finansie-
ringen flyttas till moment 27.10.01. Av beho-
vet av tilläggsanslag föranleds dessutom
5 432 000 euro av de avtalsenliga lönejuste-
ringarna.

Höjningen av det maximala beloppet för be-
ställningsfullmakten för NH90-utbildnings-
tjänster och förlängningen av  betalningstiden
för utgifterna beror på att den option som hän-
för sig till upphandlingskontraktet kommer att
användas.

Sänkningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för IVVV 1 och ändringen av
den tidsmässiga fördelningen av utgifterna be-
ror på att indelningen av den materiel som ska
anskaffas med beställningsfullmakten i civil-
och försvarsmateriel har preciserats i och med
att anskaffningarna har framskridit.

Höjningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för omkostnader år 2010 och
ändringen av den tidsmässiga fördelningen av
utgifterna beror på att vissa anskaffningar
överförts från moment 27.10.18. Materielen i
fråga är inte försvarsmateriel.

Höjningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för grundläggande flygutbild-
ning med VN-materiel och ändringen av den
tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror
på att arméns helikopterutbildning kommer att
innefattas i fullmakten.

Det är nödvändigt att förnya beställningsfull-
makten för IVVV 1, beställningsfullmakten för
KEHO 2009 och beställningsfullmakten för
omkostnader år 2007, eftersom det i beställ-
ningsfullmakterna ingår anskaffningar som
inte har kunnat göras 2009. 

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

2010 2011 2012 2013 2014—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem för 
tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 973 1 974 1 973 1 974 7 894
Beställningsfullmakten för simuleringssystem 
för tvåsidig strid sammanlagt 1 973 1 974 1 973 1 974 7 894
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad
Förbindelser som ingåtts före 2010 3 079 3 079
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad sammanlagt 3 079 3 079
Beställningsfullmakten för NH90
-utbildningstjänster
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 700 1 800 3 500
Förbindelser år 2010 1 750 2 000 2 200 5 950
Beställningsfullmakten för NH90-utbildnings-
tjänster sammanlagt 1 700 1 800 1 750 2 000 2 200 9 450
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon
Förbindelser som ingåtts före 2010 17 801 17 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon sammanlagt 17 801 17 801
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för kläd-
vård
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 6 960
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård 
sammanlagt 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 6 960
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2008
Förbindelser som ingåtts före 2010 6 293 6 293
Förbindelser år 2010 392 392
Beställningsfullmakten för omkostnader 2008 
sammanlagt 6 685 6 685
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel
Förbindelser som ingåtts före 2010 63 068 62 107 62 772 61 628 171 657 421 232
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel sammanlagt 63 068 62 107 62 772 61 628 171 657 421 232
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Beställningsfullmakten för omkostnader 
2009
Förbindelser som ingåtts före 2010 14 463 2 505 191 75 17 234
Förbindelser år 2010 26 996 5 846 3 809 3 925 40 576
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 
sammanlagt 41 459 8 351 4 000 4 000 57 810
Beställningsfullmakten för utrustning till 
fältunderhållstrupperna vid underhålls-
regementena
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 562 1 131 343 3 036
Förbindelser år 2010 38 1 669 1 757 3 464
Beställningsfullmakten för utrustning till 
fältunderhållstrupperna vid underhålls-
regementena sammanlagt 1 600 2 800 2 100 6 500
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens 
lufttransportkapacitet 2 
(PVIK2 2009—2010)
Förbindelser som ingåtts före 2010 7 500 8 000 15 500
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens 
lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 2009—2010) 
sammanlagt 7 500 8 000 15 500
Beställningsfullmakten för service av luft-
värnssystemen 2005 och 2005M
Förbindelser som ingåtts före 2010 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
Beställningsfullmakten för service av luft-
värnssystemen 2005 och 2005M sammanlagt 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 13 000
Beställningsfullmakten för utrustande av 
flygvapnets beredskapsbaser och signal-
truppernas underhållsförband (IVVV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2010 8 419 3 742 12 161
Förbindelser år 2010 758 306 1 064
Beställningsfullmakten för utrustande av flyg-
vapnets beredskapsbaser och signaltruppernas 
underhållsförband (IVVV 1) sammanlagt 9 177 4 048 13 225
Beställningsfullmakten för upprätthållande 
och utveckling av helikopterbataljonens 
prestationsförmåga (HESKY)
Förbindelser som ingåtts före 2010
Förbindelser år 2010 3 880 940 920 5 740
Beställningsfullmakten för upprätthållande 
och utveckling av helikopterbataljonens 
prestationsförmåga (HESKY) sammanlagt 3 880 940 920 5 740
Beställningsfullmakten för anskaffningar 
för utvecklingsprogram år 2009 (KEHO 
2009)
Förbindelser som ingåtts före 2010 4 347 906 172 5 425
Förbindelser år 2010 1 189 425 410 2 024
Beställningsfullmakten för KEHO 2009 
sammanlagt 5 536 1 331 582 7 449
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 166 850 94 743 78 489 73 994 178 249 592 325
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2010 III tilläggsb. 8 238 000
2010 budget 1 624 346 000
2009 bokslut 1 552 123 000
2008 bokslut 1 471 793 000

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

Från anslaget under momentet avdras
121 334 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får högst 342 647 000
euro användas till betalning av utgifter som
föranleds av tidigare beviljade beställnings-
fullmakter, högst 143 941 000 euro till betal-
ning av utgifter för beställningsfullmakter som
beviljas 2010, högst 26 201 000 euro till betal-
ning av utgifter som föranleds av ändringar i
index och valutakurser i samband med beställ-
ningsfullmakter samt högst 57 474 000 euro
för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Fullmakter
Momentets motivering ändras så, att år 2010

får avtal ingås för det obundna belopp av be-
ställningsfullmakterna för kompletterande av
beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) och
för utvecklande av marinen och spaningen
(PVKEH 2005), dock så att fördelningen av de
årliga utgifterna som föranleds av beställnings-
fullmakterna inte ändras.

Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten  för kompletterande av bered-
skapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs
till 2013. Den tidsmässiga fördelningen per år
av utgifterna för beställningsfullmakten VYV
2, sammanlagt 601 444 000 euro, ändras sam-
tidigt så att användningen av fullmakten får
föranleda staten utgifter till ett belopp av högst
559 444 000 euro före utgången av 2010, högst
569 444 000 euro före utgången av 2011, högst
596 444 000 euro före utgången av 2012 och
högst 601 444 000 euro före utgången av 2013.

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2010
Förbindelser år 2010 5 030 44 584 20 829 70 443
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010 
sammanlagt 5 030 44 584 20 829 70 443
Beställningsfullmakten för Utrustning för 
stridsmän 2010
Förbindelser år 2010 6 000 6 000 6 000 18 000
Beställningsfullmakten för Utrustning för 
stridsmän 2010 sammanlagt 6 000 6 000 6 000 18 000
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel
Förbindelser år 2010 1 100 4 581 4 581 4 581 19 669 34 512
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel sammanlagt 1 100 4 581 4 581 4 581 19 669 34 512
Beställningsfullmakten för avtal om service 
och underhåll av luftvärnssystemet 90 MOD 
Crotale NG (ITO90MOD service)
Förbindelser år 2010 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
Beställningsfullmakten för avtal om service 
och underhåll av luftvärnssystemet 90 MOD 
Crotale NG (ITO90MOD service) sammanlagt 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 15 130 58 165 34 410 7 581 22 669 137 955

Fullmakterna sammanlagt 181 980 152 908 112 899 81 575 200 918 730 280
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Fördelningen av de årliga utgifterna för be-
ställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006), sam-
manlagt 600 832 000 euro, ändras så att an-
vändningen av fullmakten får föranleda staten
utgifter om högst 477 032 000 euro före ut-
gången av 2010, högst 585 632 000 euro före
utgången av 2011 och högst 600 832 000 euro
före utgången av 2012.

Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för materiell utveckling av
försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) förlängs
till 2012. Samtidigt ändras fördelningen av de
årliga  utgifterna för beställningsfullmakten för
PVKEH 2007, sammanlagt 534 084 000 euro,
så att användningen av fullmakten får föranle-
da staten utgifter på högst 436 734 000 euro
före utgången av 2010, högst 520 650 000 euro
före utgången av 2011 och högst 534 084 000
euro före utgången av 2012.

Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för effektivisering av kapaci-
teten för huvudstadsregionens luftförsvar
(PKILPU 2008) förlängs till 2012. Samtidigt
ändras fördelningen av de årliga utgifterna för
beställningsfullmakten för PKILPU 2008,
sammanlagt 110 000 000 euro, så att använd-
ningen av fullmakten får föranleda staten utgif-
ter om högst 55 000 000 euro före utgången av
2010, högst 90 000 000 euro före utgången av
2011 och högst 110 000 000 euro före utgång-
en av 2012.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för strategisk lufttransportkapacitet (SAC)
ökas med 120 000 euro till 20 320 000 euro.
Samtidigt ändras fördelningen av de årliga ut-
gifterna för beställningsfullmakten för SAC så
att användningen av  beställningsfullmakten
får föranleda staten utgifter till ett belopp av
högst 18 400 000 euro före utgången av 2010
och högst 20 320 000 euro före utgången av
2011. 

Det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för materiell utveckling av försvars-
makten 2009 (PVKEH 2009) ökas med
6 313 000 euro till 1 237 191 000 euro. Samti-
digt ändras fördelningen av de årliga utgifterna
för beställningsfullmakten för PVKEH 2009 så

att användningen av beställningsfullmakten får
föranleda staten utgifter till ett belopp av högst
388 205 000 euro före utgången av 2010, högst
565 716 000 euro före utgången av 2011, högst
795 815 000 euro före utgången av 2012, högst
1 016 855 000 euro före utgången av 2013,
högst 1 193 351 000 euro före utgången av
2014 och högst 1 237 191 000 euro före ut-
gången av 2015.

Det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för teknisk forskning, produktutveck-
ling och projektberedning (TTK-PROTO
2010) minskas med 5 530 000 euro till
69 890 000 euro. Samtidigt ändras fördelning-
en av de årliga utgifterna för beställningsfull-
makten TTK-PROTO 2010 så att användning-
en av beställningsfullmakten får föranleda sta-
ten utgifter till ett belopp av högst 18 820 000
euro före utgången av 2010, högst 45 370 000
euro före utgången av 2011, högst 68 490 000
euro före utgången av 2012 och högst
69 890 000 euro före utgången av 2013.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 119 293 000 euro av
en överföring av betalningar från år 2010 till
senare år, vilket i huvudsak hänför sig till de
fördröjda leveranstidtabellerna i fråga om
FMS-avtalen och till den fördröjda leveransen
av minröjningsfartyget och 4 626 000 euro av
en överföring till moment 27.10.01 samt som
tillägg 2 585 000 euro som föranleds av en
kostnadsnivåjustering i enlighet med den fak-
tiska indexutvecklingen.

Förnyandet av beställningsfullmakterna för
VYV 2 och PVKEH 2005 beror på avtal som
ingår i beställningsfullmakterna, och det har
inte varit möjligt eller ändamålsenligt att 2009
ingå avtal i anknytning till dessa.

Genom en förlängning av utbetalningstiden
och en ändrad tidsmässig fördelning av utgif-
terna för beställningsfullmakten för VYV 2,
kommer anslagen bättre att motsvara de ytter-
ligare försenade leveranserna av AMOS-gra-
natkastarfordon till försvarsmakten.

Genom en ändrad tidsmässig fördelning av
utgifterna för beställningsfullmakten för
PVKEH 2006, genom en senareläggning av
51 500 000 euro från år 2010 till år 2011, kom-



27.10 55

mer anslagen bättre att motsvara den ändrade
leverans- och betalningstidtabellen för minröj-
ningsfartyget till försvarsmakten. Fördröjning-
en av projektet beror på de översvämningar
som drabbade Italien när fartyget byggdes. 

Genom en förlängning av utbetalningstiden
och en ändrad tidsmässig fördelning av utgif-
terna för beställningsfullmakten PVKEH
2007, genom en senareläggning av 25 350 000
euro från år 2010 till åren 2011 och 2012, kom-
mer anslagen att motsvara de fördröjda leve-
ranstidtabellerna för den försvarsmateriel som
anskaffas från Förenta staterna genom FMS-
avtalet.

Genom en förlängning av utbetalningstiden
och en ändrad tidsmässig fördelning av utgif-
terna för beställningsfullmakten PKILPU
2008, genom en senareläggning av 39 300 000
euro från år 2010 till åren 2011 och 2012, kom-
mer anslagen att motsvara de fördröjda leve-
ranstidtabellerna för det försvarsmateriel som
anskaffas från Förenta staterna genom FMS-
avtalet.

Ökningen av maximibeloppet och den ändra-
de tidsmässiga fördelningen av utgifterna för
beställningsfullmakten för SAC föranleds av
de ändringar som gjorts i MoU-dokumentet.

Nettoökningen av maximibeloppet och den
ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna
för beställningsfullmakten för PVKEH 2009
föranleds av en ökning på 6 600 000 euro, va-
rav 4 000 000 euro föranleds av övriga för-
svarsmaterielanskaffningar och 2 600 000
euro av beställningsfullmakten för TTK-PRO-
TO 2010 samt av ett avdrag på 287 000 euro
som en överföring till moment 27.10.01.

Minskningen av maximibeloppet och änd-
ringen av den tidsmässiga fördelningen av ut-
gifterna för beställningsfullmakten för TTK-
PROTO 2010 föranleds av en anslagsöverfö-
ring till beställningsfullmakten för PVKEH
2009 och övriga försvarsmaterielanskaffning-
ar.

Till följd av de ändringar som gjorts i moti-
veringens beslutsdel ändras fullmaktstablån
enligt följande:

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

2010 2011 2012 2013 2014—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

Gamla beställningsfullmakter
Utrustande av beredskapsförband 
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2010 21 639 18 573 23 251 23 250 3 287 90 000
VYV 1 sammanlagt 21 639 18 573 23 251 23 250 3 287 90 000
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar 
(HTH)
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 636 2 649 2 413 6 698
Förbindelser år 2010 2 768 3 323 3 087 2 000 11 178
HTH sammanlagt 4 404 5 972 5 500 2 000 17 876
Kompletterande av beredskaps-
förbandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2010 12 744 10 000 27 000 5 000 54 744
VYV 2 sammanlagt 12 744 10 000 27 000 5 000 54 744
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Utvecklande av marinen och 
spaningen (PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2010 11 945 11 945
Förbindelser år 2010 255 255
PVKEH 2005 sammanlagt 12 200 12 200
Raketartillerisystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2010 11 000 11 000
MLRS sammanlagt 11 000 11 000
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2010 2 433 107 909 14 384 124 726
Förbindelser år 2010 434 691 816 1 941
PVKEH 2006 sammanlagt 2 867 108 600 15 200 126 667
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2010 96 012 83 758 13 434 193 204
Förbindelser år 2010 1 087 158 1 245
PVKEH 2007 sammanlagt 97 099 83 916 13 434 194 449
Teknisk forskning, produktutveckling 
och projektberedning 2007 
(TTK-PROTO 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 976 1 976
Förbindelser år 2010 2 524 2 524
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 4 500 4 500
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 001 1 001
Förbindelser år 2010 2 199 9 180 9 040 11 210 5 227 36 856
PVKEH 2008 sammanlagt 3 200 9 180 9 040 11 210 5 227 37 857
Effektivering av kapaciteten för 
huvudstadsregionens luftförsvar 
(PKILPU 2008)
Förbindelser som ingåtts före 2010 10 000 35 000 20 000 65 000
PKILPU 2008 sammanlagt 10 000 35 000 20 000 65 000
Strategisk lufttransportkapacitet 
(SAC)
Förbindelser som ingåtts före 2010 1 500 1 920 3 420
SAC sammanlagt 1 500 1 920 3 420
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2009)
Förbindelser som ingåtts före 2010 121 883 135 181 181 284 180 722 91 491 710 561
Förbindelser år 2010 39 611 42 330 48 815 40 318 128 845 299 919
— varav Utveckling av luftförsvaret 10 000 8 750 102 343 121 093
PVKEH 2009 sammanlagt 161 494 177 511 230 099 221 040 220 336 1 010 480
— Utveckling av försvarsmaktens 
ledning 22 497 7 986 657 31 140
— Utveckling av stöd för försvars-
maktens spaning, övervakning och 
målanvisning 23 008 33 200 46 760 33 720 32 643 169 331
— Utveckling av försvarsmaktens 
gemensamma insatser 12 029 4 700 10 900 27 629
— Utveckling av logistiken 2 400 2 336 7 715 12 451
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2010 III tilläggsb. -121 334 000
2010 budget 698 059 000
2009 bokslut 709 171 000
2008 bokslut 668 571 000

30. Militär krishantering

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

Från anslaget under momentet avdras
136 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

— Utveckling av markförsvaret 24 067 14 409 10 468 48 944
— Utveckling av sjöförsvaret 2 500 2 000 1 500 1 000 7 000
— Utveckling av luftförsvaret 41 393 87 630 128 099 186 320 187 693 631 135
— Ersättande av truppminor 13 600 5 250 4 000 22 850
 Övnings- och beredskapsammunition 
(KOVA) 20 000 20 000 20 000 60 000
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 342 647 450 672 343 524 262 500 228 850 1 628 193

Nya beställningsfullmakter
Materiell utveckling av försvars-
makten (PVKEH 2010)
Förbindelser år 2010
Utveckling av försvarsmaktens ledning 16 650 30 850 20 450 67 950
Utveckling av stöd för försvarsmaktens 
spaning, övervakning och målanvisning 46 660 34 060 37 450 47 180 165 350
Utveckling av logistiken 5 000 9 894 9 212 24 106
Utveckling av markförsvaret 6 360 5 660 5 760 17 780
Utveckling av sjöförsvaret 22 500 19 600 16 300 15 700 74 100
Utveckling av luftförsvaret 27 951 43 460 30 393 48 722 150 526
PVKEH 2010 sammanlagt 125 121 143 524 119 565 111 602 499 812
Teknisk forskning, produktutveckling 
och projektberedning 2010 
(TTK-PROTO 2010)
Förbindelser år 2010 18 820 26 550 23 120 1 400 69 890
TTK-PROTO 2010  sammanlagt 18 820 26 550 23 120 1 400 69 890
Nya beställningsfullmakter 
sammanlagt 143 941 170 074 142 685 113 002 569 702

Fullmakterna sammanlagt 486 588 620 746 486 209 375 502 228 850 2 197 895
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en
kostnadsnivåjustering i enlighet med den fak-
tiska indexutvecklingen och det anvisas under
punkt 12. i dispositionsplanen.

2010 III tilläggsb. -136 000
2010 I tilläggsb. 5 800 000
2010 budget 53 473 000
2009 bokslut 55 814 000
2008 bokslut 48 684 000

Ändring i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
I tilläggsb.,

förändring +/-
III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 11 953 000 - - 11 953 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 154 000 - - 154 000

03. Utgifter för militärobservatörsverk-
samheten 3 108 000 - - 3 108 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 10 676 000 +5 500 000 - 16 176 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 
Sudan (UNMIS-operationen) 30 000 - - 30 000

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

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsoperationer 4 913 000 - - 4 913 000

08. Programmet för utvecklande av 
styrkor för krishantering 6 000 000 - - 6 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning och boende 
för EU:s stridsgrupper under 
utbildningstiden samt för överförings-
ersättningar 7 458 000 - - 7 458 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen 
EUTM Somalia - +300 000 - 300 000

12. Utgifter för krishanteringsoperationen 
i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 8 800 000 - -136 000 8 664 000

13. Utgifter för Atalanta-operationen 30 000 - - 30 000
20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya kris-
hanteringsoperationer samt för andra 
utgifter för krishantering 316 000 - - 316 000

Sammanlagt 53 473 000 +5 800 000 -136 000 59 137 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 969 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 185 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna.

Av behovet av tilläggsanslag utgörs
1 723 000 euro av en överföring från moment
28.10.01 och 61 000 euro av en överföring från
moment 28.70.01. Behovet av överföringar till
skatteförvaltningen har preciserats till ett lägre
belopp i budgetskedet.

2010 III tilläggsb. 1 969 000
2010 budget 31 228 000
2009 bokslut 33 583 000
2008 bokslut 34 432 000

81. Lån till Lettland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 324 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja ett lån

motsvarande högst ett belopp på 324 000 000
euro till Lettland. Den ränta som tas ut på lånet
är minst lika stor som den ränta som finska sta-
ten betalar för ett lån med motsvarande lånetid.
Lånet kan beviljas utan krav på säkerhet. Fi-
nansministeriet fattar närmare beslut om låne-
villkoren. 

F ö r k l a r i n g :  Det överenskomna ekono-
miska stabiliseringspaketet för Lettland upp-
går till ett belopp av sammanlagt 7,5 miljarder
euro. Av detta belopp är IMF:s andel 1,7 mil-
jarder euro.  EU-kommissionens andel har
överenskommits till 3,1 miljarder euro.
Världsbanken deltar i finansieringen med ett
lån på 0,4 miljarder euro. Estland, Tjeckien,
Polen och EBRD deltar i finansieringen med
ett belopp på sammanlagt 0,5 miljarder euro.
Också Finland har kommit överens med de öv-
riga nordiska länderna om att delta i finansie-
ringen av stabiliseringsprogrammet för Lett-
land. Finlands andel av denna bilaterala finan-
siering på 1,8 miljarder euro är något under
324 miljoner euro. Finlands andel av det lån
som beviljas av fyra nordiska länder är 18 %.
Första raten av lånet till Lettland avses bli be-
viljat i juni 2010. Vart och ett av de nordiska
länderna beviljar självständigt sin egen andel
av lånefinansieringen. Villkoren för dessa lån,
som beviljas separat, koordineras dock mellan
de stater som beviljar lånen och dessutom sam-
ordnas lånen med villkoren för den finansie-
ring som beviljas av IMF. Enligt överenskom-
melse mellan de nordiska länderna har räntan
för lånet fastställts till 3 månaders euribor
+2,75 %. 

2010 III tilläggsb. 324 000 000
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10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
487 000 euro.

Därutöver ändras motiveringen till momen-
tet så, att meningen ”Av anslaget har
10 000 000 euro reserverats för genomföran-
det av strategiska IT-projekt.” i andra stycket
stryks. 

F ö r k l a r i n g :   Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 210 000 euro på
grund av de avtalsenliga lönejusteringarna och
som avdrag 1 723 000 euro i överföring till
moment 28.01.01.

Utifrån de preciserade planerna begränsar
den mening som föreslås bli struken genomför-
andet av skatteförvaltningens strategiska IT-
projekt. Avsikten är att minst 14 miljoner euro
av anslaget ska användas för strategiska IT-
projekt.

2010 III tilläggsb. 487 000
2010 budget 396 324 000
2009 bokslut 375 691 000
2008 bokslut 363 402 000

02. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
948 000 euro. 

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

2010 III tilläggsb. 948 000
2010 budget 162 892 000
2009 bokslut 162 617 000
2008 bokslut 163 115 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet preciseras så, att

anslaget enligt 83 § i punktskattelagen (182/
2010) får användas även till återbetalning av
punktskatt på produkter som har beskattats i
Finland, men som används för ett skattefritt än-
damål eller som inte konsumeras i Finland.

F ö r k l a r i n g :  Enligt 83 § i punktskatte-
lagen har den som använt eller levererat pro-
dukter på vilka punktskatt betalats i Finland
rätt att på ansökan få en återbetalning som mot-
svarar den betalda skatten, om produkterna an-
vänts eller levererats för ett skattefritt ändamål.
På motsvarande sätt gäller att den som betalat
punktskatt i Finland på produkter som avsänts
till en annan medlemsstat för leverans eller an-
vändning där har rätt att på ansökan få en åter-
betalning som motsvarar den punktskatt som
har betalats.

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 4 600 000
2009 bokslut 1 029 508
2008 bokslut 1 130 532

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
192 000 euro.

Därutöver kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget får användas till för-
skottsbetalningar för anskaffning av informa-

tionssystem som behövs för hantering av ar-
betspensionsförsäkringar. 

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

Arek Oy låter konstruera och underhåller in-
formationssystem som behövs för hantering av
arbetspensionsförsäkringar och erbjuder sina
kunder systemservice som produceras med
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hjälp av de informationssystem som gemen-
samt kan disponeras av arbetspensionssektorn.
Arek Oy:s verksamhetsmodell grundar sig på
anskaffning och koordinering av informations-
systemprojekt samt systemutveckling. Företa-
get ägs av 11 aktörer inom den offentliga och
privata arbetspensionssektorn, av vilka en är
staten. Statskontoret har använt sig av Arek
Oy:s tjänster.

2010 III tilläggsb. 192 000
2010 budget 20 848 000
2009 bokslut 26 139 000
2008 bokslut 24 494 000

02. Omkostnader för enheten för statsrådets
informationsförvaltning (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 20 000
2010 budget 4 535 000
2009 bokslut 5 472 000
2008 bokslut 5 998 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunk-
tionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 6 000
2010 budget 1 039 000
2009 bokslut 1 060 000
2008 bokslut 980 000

88. Senatfastigheter
Motiveringen till momentet kompletteras så,

att Senatfastigheter ges rätt att för det eller de
bolags räkning som ska bildas i anslutning till
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
överlåta tomterna nr 1 och 2 (fastighetsbeteck-
ningarna 91-2-17-1 och 91-2-17-2) i kvarter
2017 i 2 stadsdelen (Gloet) i Helsingfors stad
för en köpesumma av 23,5 miljoner euro samt
på de övriga villkor som Senatfastigheter stäl-
ler.

F ö r k l a r i n g :  De tomter som ska överlå-
tas ligger vid Tölöviken och omfattar en areal
på sammanlagt 4 427 m2. Det högsta budet
som lämnats för fastighetsförmögenheten i ett
öppet anbudsförfarande är 23,5 miljoner euro,
vilket motsvarar egendomens gängse värde.

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

2010 III tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. —
2010 budget —
2009 bokslut —
2008 bokslut —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
241 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 241 000
2010 budget 44 145 000
2009 bokslut 46 072 000
2008 bokslut 44 318 000



28.4062

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
28 000 euro. 

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

2010 III tilläggsb. 28 000
2010 budget 4 063 000
2009 bokslut 4 165 000
2008 bokslut 4 028 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 9 000
2010 budget 4 398 000
2009 bokslut 5 031 000
2008 bokslut 4 665 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Omkostnader för statens regionförvalt-
ningsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 400 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna, 500 000 euro av en överfö-
ring från moment 28.70.20 för genomförandet
av projekt för utvecklande av den elektroniska
kommunikationen och 1 000 000 euro för att
trygga verksamheten.

2010 III tilläggsb. 1 900 000
2010 budget 48 138 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
277 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 277 000
2010 budget 32 410 000
2009 bokslut 34 937 000
2008 bokslut 31 223 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Genomförande av statens IT-strategi (re-
servationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 61 000
euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så, att

fullmakten under punkt 2 för utvecklande, an-
skaffning och upprätthållande av ett informa-
tionssystem till stöd för beredningen av budge-
ten och rambeslut för statsfinanserna höjs från
3 500 000 euro till 4 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget från anslaget är
en överföring till moment 28.01.01 av utgifter-
na för upprätthållande av ett informationssys-
tem till stöd för beredningen av budgeten och
rambeslut för statsfinanserna.

Fullmakten höjs med 900 000 euro för att
även underhållskostnaderna för den hårdvara
som informationssystemet kräver ska täckas
under de första 10 användningsåren. Informa-
tionssystemet och den hårdvara det kräver är
avsett för beredningen och översättandet av
budgetarna och budgetramarna vid ministeri-
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erna, i riksdagen och vid republikens presi-
dents kansli. 

2010 III tilläggsb. -61 000
2010 budget 27 000 000
2009 bokslut 15 450 000
2008 bokslut 13 050 000

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

Från anslaget under momentet avdras
2 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget är 2 000 000
euro en överföring till moment 26.20.01 för

den partiella automatiseringen av Gränsbevak-
ningsväsendets gränskontroll vid Helsing-
fors—Vanda flygplats och de internationella
gränsövergångsställena vid östgränsen och
500 000 euro en överföring till moment
28.40.01 för projekt för utvecklande av statens
regionförvaltningsverks elektroniska kommu-
nikation.

2010 III tilläggsb. -2 500 000
2010 budget 12 154 000
2009 bokslut 13 020 000
2008 bokslut 20 135 000

80. Stöd till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

7 804 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att de inkomster som i statsbudge-
ten för 2010 ligger till grund för det belopp
som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991) blir högre än beräknat.

2010 III tilläggsb. 7 804 000
2010 budget 168 342 000
2009 bokslut 164 486 434
2008 bokslut 205 900 534

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
21 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Republikens President har
den 12 mars 2010 fastställt Ålandsdelegatio-
nens beslut enligt vilket skattegottgörelsens
belopp för år 2008 uppgår till 3 157 778 euro.

2010 III tilläggsb. -21 800 000
2010 budget 25 000 000
2009 bokslut 24 033 038
2008 bokslut 24 197 657

90. Stöd till kommunerna

20. Statens och kommunernas gemensamma
datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget för planering och genomförande av
servicehelheterna och stödtjänsterna inom ra-
men för SADe-programmet också får använ-
das till betalning av utgifter som föranleds av
avlönande av personal i en omfattning som

motsvarar högst 10 årsverken och andra utgif-
ter på grund av detta.

F ö r k l a r i n g :  Vid vart och ett av minis-
terierna minskas produktivitetsmålet med ett
årsverke jämfört med vad som tidigare beslu-
tats för att motsvara personalökningen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.
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2010 III tilläggsb. —
2010 budget 11 850 000
2009 bokslut 7 500 000
2008 bokslut 7 500 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
42 473 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 34 905 000 euro enligt
den nya lagstiftningen om statsandelar som
hemkommunsersättningar till universitetens
övningsskolor och 10 970 000 euro till statens
allmänbildande läroinrättningar. Motsvarande
avdrag har beaktats i den ordinarie budgeten
för innevarande år vid dimensioneringen av

anslagen under momenten 29.40.50 och
29.10.01. Utöver dessa tillägg har som tillägg
beaktats 1 221 000 euro enligt den nya univer-
sitetslagstiftningen för den mervärdesskattean-
del som ingår i hemkommunsersättningarna
till universitetens övningsskolor och 1 700 000
euro på grund av preciseringen av beräknings-
grunderna för social- och hälsovården. Vid
ändringen av anslaget har som avdrag beaktats
6 323 000 euro på grund av att återbäringsbe-
loppet av underhållsstöd som drivits in som
återkrav har preciserats.

2010 III tilläggsb. 42 473 000
2010 budget 7 752 699 000
2009 bokslut 7 294 799 156
2008 bokslut 6 757 130 693



65

Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g :  Huvudtitelns rubrik har ändrats.

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
152 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av de av-
talsenliga lönejusteringarna.

2010 III tilläggsb. 152 000
2010 budget 25 943 000
2009 bokslut 27 590 000
2008 bokslut 25 922 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
535 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget även får användas 

4) till ett understöd på 290 000 euro till sam-
etinget att delas ut för framställning av lärome-
del på samiska språket.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 85 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 450 000 euro av tryg-
gandet av ansökningssystemet för studerande.

Dessutom beviljas för framställning av läro-
medel på samiska språket 63 000 euro genom
en omfördelning av de anslag som reserverats
för framställning av läromedel. 

2010 III tilläggsb. 535 000
2010 budget 21 517 000
2009 bokslut 21 639 000
2008 bokslut 22 864 000

03. Omkostnader för centret för internatio-
nell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
48 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 48 000
2010 budget 8 759 000
2009 bokslut 8 773 000
2008 bokslut 8 352 000

40. Ersättning för ordnande av tilläggspen-
sionsskydd (fast anslag)

Under momentet beviljas 512 000 euro.
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Anslaget får användas till betalning av ersätt-
ning på grund av tilläggspensionsskydd som
hänför sig till bolagisering till Certia Oy och
till Utbildningscentret för undervisningssek-
torn Educode Oy.

F ö r k l a r i n g :  Den kapitaliserade kostna-
den för tilläggspensionsskyddet är, då det gäl-
ler den personal som flyttas till Universitetens
servicecenter Certia Oy 277 000 euro, och den
personal som flyttas från Utbildningscentret
för undervisningssektorn Opeko till Utbild-
ningscentret för undervisningscentret Educode
Oy 235 000 euro. Ersättningen är av engångs-

natur. Staten föranleds inte några andra kostna-
der av ordnandet av tilläggspensionsskyddet.

2010 III tilläggsb. 512 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verk-
samhet (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ett understöd till Suomen Islami-
lainen Neuvosto (SINE) ry för förberedande av
ett projekt för anläggning av en islamisk be-
gravningsplats.

2010 III tilläggsb. 30 000
2010 budget 2 547 000
2009 bokslut 2 524 000
2008 bokslut 2 571 000

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
322 000 euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att Haukkaranta skola får ingå ett
hyresavtal som gäller temporär hyrning av lo-

kaler för skolans bruk så att avtalet föranleder
kostnader på årsnivå till högst 80 000 euro un-
der åren 2011—2015.

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

Behovet av temporära lokaler för Hauk-
karanta skola, som finns i Jyväskylä, föranleds
av mögelproblem i skolan.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 080 000 - 2 080 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av 

vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och 
iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda 
området 267 000 - 267 000
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för 
skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 152 000 - 152 000

3. Understöd till registrerade religionssamfund 200 000 +30 000 230 000
Sammanlagt 2 547 000 +30 000 2 577 000
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2010 III tilläggsb. 322 000
2010 budget 46 482 000
2009 bokslut 55 792 000
2008 bokslut 49 305 000

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
29 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
som följer:

Fullmakter
Hyresavtal som gäller sameområdets utbild-

ningscentrals lokaler kan ingås så att den ök-
ning av hyreskostnaderna som föranleds av av-
talen på årsnivå är högst 30 000 euro från in-
gången av 2011 och högst 170 000 euro från
ingången av 2012.

Hyresavtal som gäller centret för sjösäker-
hetsutbildningens lokaler kan ingås så att ök-
ningen av hyreskostnaderna på årsnivå är högst
110 000 euro från ingången av 2012.

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

Avsikten är att i sameområdets utbildnings-
central renovera utrymmena för renskinnsbäl-
lingar, silversmedjan och allaktivitetshallen
samt att utvidga elevhemmet. Avsikten är att i
centret för sjösäkerhetsutbildning bygga nya

undervisnings-, service- och förvaltningsloka-
ler till enheten för brandutbildning.

2010 III tilläggsb. 29 000
2010 budget 8 300 000
2009 bokslut 8 425 000
2008 bokslut 35 156 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
till att öka antalet studerande inom den grund-
läggande yrkesutbildningen med 1 750 stude-
rande för att trygga att unga får en studieplats.

2010 III tilläggsb. 7 700 000
2010 I tilläggsb. 4 400 000
2010 budget 653 673 000
2009 bokslut 623 576 788
2008 bokslut 561 200 046

30. Vuxenutbildning

20. Undervisningsväsendets personalutbild-
ning och vissa andra utgifter (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 12 000
2010 budget 24 233 000
2009 bokslut 15 359 000
2008 bokslut 14 209 000
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40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis forsk-

ningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 361 464 000
euro till 366 249 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillningsfullmakten med 4 785 000 euro föranleds av en om-
budgetering av fullmakten från åren 1997—2009 som blivit oanvänd. De utgifter som föranleds
av användningen av den bevillningsfullmakt som ombudgeteras täcks med anslag som under ti-
digare år överförts till moment 29.40.51.

Med den ökade fullmakten finansieras omfattande helheter inom forskningsinfrastrukturen som
universiteten och forskningsanstalterna prioriterar och som stöder lokala forskningsinfrastruktu-
rer eller forskningsinfrastrukturer enligt den nationella vägkartan. Genom forskningens infra-
struktur stärks forskningens kvalitet och internationalisering och såväl forskarutbildningen och
rörligheten som utvecklingen av teknologi och det industriella samarbetet.

01. Finlands Akademis omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
87 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 87 000
2010 budget 9 333 000
2009 bokslut 36 171 000
2008 bokslut 34 968 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
76 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 76 000
2010 budget 20 465 000
2009 bokslut 21 315 000
2008 bokslut 19 032 000

03. Omkostnader för Forskningscentralen
för de inhemska språken (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
27 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 27 000
2010 budget 2 530 000
2009 bokslut 2 645 000
2008 bokslut 2 681 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 6 000
2010 budget 1 615 000
2009 bokslut 1 587 000
2008 bokslut 1 573 000

20. Gemensamma utgifter inom högskolevä-
sendet och vetenskapens område (reserva-
tionsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att undervisnings- och kulturministeriet får
ingå avtal för anskaffning av en ny superdator
och datacentral från ingången av 2010 så att de
utgifter som de föranleder staten uppgår till
högst 5 000 000 euro år 2012,  till högst
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10 000 000 euro år 2013 och till högst
10 000 000 euro år 2014. 

F ö r k l a r i n g :  Finlands nuvarande natio-
nella superdator som beställdes 2006 överskri-
der den kostnadseffektiva åldern 2011. För att
den nya superdatorn ska kunna skaffas under
åren  2012—2014 bör anbudsförfarande inle-
das under 2010. 

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 21 436 000
2009 bokslut 25 320 000
2008 bokslut 35 025 000

50. Statlig finansiering av universitetens
verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 576 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 7 571 000 euro av lönerförhöj-
ningar enligt arbetsmarknadsavtalen och
16 865 000 euro av univeristetens mervärdes-
skattekompensation, varav 965 000 euro är en
överföring från moment 32.01.29. Av behovet
av tilläggsanslag föranleds dessutom 140 000
euro av Nationalbibliotekets ökade hyreskost-
nader.

2010 III tilläggsb. 24 576 000
2010 budget 1 678 576 000
2009 bokslut 1 620 427 999
2008 bokslut 1 485 863 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
251 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 251 000
2010 budget 209 099 000
2009 bokslut 169 941 000
2008 bokslut 137 433 000

52. Särskild statlig finansiering för undervis-
ning och forskning vid Helsingfors universitet
och Östra Finlands universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
107 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas även till finansiering av un-
dervisning och forskning vid Östra Finlands
universitet.

F ö r k l a r i n g :  Enligt principerna för fi-
nansiering av universitetsreformen är avsikten
att vid dimensionering av finansieringen av
universiteten beakta universitetens nya skatte-
mässiga ställning som föranleds av ändringen
av universitetens ställning som juridisk person.
Tilläggsanslaget är avsett för kompensation för
undervisning och forskning vid Östra Finlands
universitet så att finansieringen av dess verk-
samhet inte försvagas då Östra Finlands uni-
versitetsapoteks befrielse från inkomstskatt
slopas. Anslagets nivå beräknas motsvara den
andel som apoteket tidigare redovisade som
skatteandel till Kuopio universitet.

Momentets rubrik har ändrats. 

2010 III tilläggsb. 107 000
2010 budget 5 500 000
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70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för
studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 4 000
2010 budget 699 000
2009 bokslut 685 000
2008 bokslut 668 000

80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissio-
nen för konst och konstkommissionerna (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 30 000
2010 budget 5 200 000
2009 bokslut 5 443 377
2008 bokslut 5 194 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
56 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 56 000
2010 budget 18 948 000
2009 bokslut 18 556 000
2008 bokslut 18 001 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
297 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 17 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 280 000 euro av utgifter

för byggande av ett reservkraftsaggregat enligt
säkerhetsföreskrifterna till fjärrvärmetunneln
till Sveaborg.

2010 III tilläggsb. 297 000
2010 budget 2 570 000
2009 bokslut 2 678 000
2008 bokslut 2 852 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
105 000 euro. 

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

2010 III tilläggsb. 105 000
2010 budget 19 527 000
2009 bokslut 18 863 000
2008 bokslut 18 534 000

05. Omkostnader för biblioteket för de syn-
skadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
17 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 17 000
2010 budget 6 484 000
2009 bokslut 6 968 000
2008 bokslut 7 157 000
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06. Omkostnader för det Nationella audiovi-
suella arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
17 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 17 000
2010 budget 6 692 000
2009 bokslut 5 520 000
2008 bokslut 4 740 000

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

Under momentet beviljas ett tilläggsanslag
på 4 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 4 000
2010 budget 616 000
2009 bokslut 825 000
2008 bokslut 590 000

08. Omkostnader för Institutet för Ryssland
och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 5 000
2010 budget 978 000
2009 bokslut 967 000
2008 bokslut 922 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler
och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
721 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget föranleds
av arbetena i det första byggnadsskedet på en
servicegrotta för Finlands nationalmuseum.
Avsikten är att från Musikhusets parkerings-
grotta, som håller på att byggas, bygga en un-
derjordisk transport- och serviceförbindelse
till Nationalmuséet, som erbjuder ett mera
funktionellt och ekonomiskt alternativ till ar-
rangerande av servicetrafiken.  De totala kost-
naderna för projektet beräknas uppgå till ca 5
miljoner euro under åren 2010—2012. Avsik-

ten är att genomföra den senare delen av pro-
jektet via Senatfastigheterna och i anslutning
till det kommer man före hösten 2010 att för-
bereda en överföring av fastigheten till Senat-
fastigheter och till ett hyressystem. 

2010 III tilläggsb. 721 000
2010 budget 4 500 000
2009 bokslut 5 080 000
2008 bokslut 4 950 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsb.,
 tillägg

Ändrad
dispositionsplan

1. Museiverket 2 220 000 +721 000 2 941 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 280 000 - 2 280 000
Sammanlagt 4 500 000 +721 000 5 221 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
122 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 122 000
2010 budget 26 791 000
2009 bokslut 27 011 000
2008 bokslut 26 591 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
58 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 58 000
2010 budget 15 849 000
2009 bokslut 13 727 000
2008 bokslut 13 444 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
64 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får till landskapet Åland betalas
ersättningar enligt lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om lands-
bygdsnäringar (1336/1992).

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

Till kommunerna i landskapet Åland betalas
ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i
anknytning till understöd, ersättningar, bidrag
och andra stöd som jord- och skogsbruksminis-
teriet och andra landsbygdsnäringsmyndighe-
ter beviljar och betalar av statens och Europe-
iska unionens medel. År 2007 betalades ersätt-
ningarna av anslaget under jord- och
skogsbruksministeriets omkostnadsmoment
30.01.01. Ersättningar betalades då till ett be-
lopp av sammanlagt 50 000 euro. Ansvaret för
utbetalningen av ersättningar och de anslag
som behövs för detta har överförts till Lands-
bygdsverket. Med anledning av detta har moti-
veringen till momentet kompletterats. 

År 2010 betalas ersättningar som hänför sig
till åren 2007—2009. Ersättningarna betalas i
enlighet med statsrådets förordning.

2010 III tilläggsb. 64 000
2010 budget 21 311 000
2009 bokslut 25 547 000
2008 bokslut 19 622 000
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04. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000
euro.

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

2010 III tilläggsb. 5 000
2010 budget 852 000
2009 bokslut 846 000
2008 bokslut 821 000

22. Samarbetsforskning (reservationsanslag
3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
nettoanslag. 

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster de statliga ämbetsverkens och inrättning-
arnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

F ö r k l a r i n g :  Andra statliga ämbets-
verks och inrättningars finansieringsandelar
till projekt för samarbetsforskning som omfat-
tas av jord- och skogsbruksministeriets hel-
hetsansvar intäktsförs under momentet. De in-

komster som flyter in beräknas till 620 000 eu-
ro. 

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 3 333 000
2009 bokslut 3 813 000
2008 bokslut 4 613 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
880 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av en överföring till moment 30.30.41.

2010 III tilläggsb. -880 000
2010 budget 25 100 000
2009 bokslut 25 554 148
2008 bokslut 26 254 571

20. Jordbruk

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
742 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för överföring
av anslag till utlandet för genomförande av så-
dana projekt som avses i lagen om statliga äm-
betsverks och inrättningars deltagande i ut-
vecklingssamarbete (382/1989) samt för betal-
ning av sådana nödvändiga förskott som
hänför sig till projekten till ett belopp av högst
20 000 euro till projektaktörer i det land där ut-
vecklingssamarbetet pågår.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 148 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna.

Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi har för tiotals år sedan fått går-
dar och jordområden i sin ägo, antingen utan
vederlag eller genom testamenten. Stödrättig-
heter som hänför sig till dessa har sålts som en
del av en omfattande strukturell och funktio-
nell reform av MTT, och reformens syfte är en
effektivare och mer resultatrik verksamhet. Av
behovet av tilläggsanslag är 594 000 euro av
engångsnatur och motsvarar inkomsterna av
försäljningen av gårdsstödsrättigheter under ti-
digare år.

Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi har tillsammans med universi-
tetet i Nairobi, Kenya inlett ett projekt som
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omfattas av utrikesministeriets instrument för
samarbete mellan institutioner (IKI). I framti-
den kommer sådana projekt att genomföras
också i andra utvecklingsländer. Utrikesminis-
teriet betalar MTT för de faktiska kostnader
det föranleds i Finland och i utvecklingslandet
i efterhand mot redovisning. Eftersom projekt-
aktörerna i utvecklingslandet inte kan bidra
med egen finansiering för genomförandet av
projekten, ska MTT i egenskap av den som ge-
nomför projektet sörja för att projektaktörerna
i utvecklingslandet är likvida genom att bevilja
förskott. Behovet av förskott varierar beroende
på projektets innehåll och uppgår till 5 000—
20 000 euro.

2010 III tilläggsb. 742 000
2010 budget 34 643 000
2009 bokslut 32 733 000
2008 bokslut 32 965 000

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya

förbindelser som år 2010 ingås i fasta Finland
beträffande den nationella tilläggsdelen till
kompensationsbidraget får föranleda utgifter
på sammanlagt högst 36 000 000 euro åren
2011—2014.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten har bevil-
jats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter på sammanlagt högst
18 000 000 euro åren 2011—2014. På basis av
det uppskattade antalet ansökningar om stöd
våren 2010 som hänför sig till de nya förbin-
delserna beträffande den nationella tilläggsde-
len till kompensationsbidraget bör bevillnings-
fullmakten höjas till 36 000 000 euro.

De extra utgifter som under de närmaste åren
föranleds av stödansökningarna kan finansie-
ras med anslag under momentet. 

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 558 265 000
2009 bokslut 560 365 000
2008 bokslut 557 475 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främ-
jar djurens välbefinnande och icke-produktiva
investeringar (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
som Europeiska kommissionen har godkänt
för åren 2007—2013 och stöden för främjande

Utgifter som föranleds av genomförandet av ett nationellt system med tilläggsdelar till miljöstödet 
och kompensationsbidraget, mn euro

2010 2011 2012 2013 2014—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

Förbindelser som ingåtts före 20101) 111,5 111,5 1,0 0,6 - 224,6
— III tilläggsb. -4,5 -4,5 - - - -9,0
Förbindelser om nationell tilläggsdel till 
kompensationsbidraget som ingås 2010 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 45,0
— III tilläggsb. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5
Sammanlagt 120,5 120,5 10,0 9,6 9,0 269,6
— III tilläggsb. - - 4,5 4,5 4,5 13,5

1) Utgifter för förbindelser inom ramen för den nationella tilläggsdelen till miljöstödet 2006 och inom ramen för den nationella 
tilläggsdelen till kompensationsbidraget 2006—2009.
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av djurens välbefinnande samt beslut fattas om
beviljande av stöd inom systemet med stöd för
icke-produktiva investeringar så att de åren
2011—2019 orsakar utgifter om sammanlagt
högst 84 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten har bevil-
jats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter om sammanlagt högst

46 800 000 euro åren 2011—2019. På basis av
det uppskattade antalet ansökningar om stöd
våren 2010 som hänför sig till de nya förbin-
delserna om miljöstöd och avtal om miljöspe-
cialstöd samt stöd för främjande av djurens
välbefinnande bör bevillningsfullmakten höjas
till 84 000 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 362 238 000
2009 bokslut 348 915 000
2008 bokslut 344 647 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser som ingås år 2010 i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Eu-

ropeiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 får föranleda utgifter på samman-
lagt högst 94 000 000 euro under åren 2011—
2014.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten har bevil-
jats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter på sammanlagt högst
64 000 000 euro under åren 2011—2014. På
basis av det uppskattade antalet ansökningar
om stöd våren 2010 som hänför sig till de nya
förbindelserna för kompensationsbidrag bör
bevillningsfullmakten höjas till 94 000 000 eu-
ro.

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

20101) 2011 2012 2013 2014—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

Det system och de åtgärder som gäller åren 
2007—2013 357,1 360,9 65,0 38,3 26,5 847,8
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 
2010 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 105,0

— III tilläggsb. 8,8 9,3 9,3 9,3 9,3 46,0
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits 
före år 2010 336,1 339,9 44,0 17,3 5,5 742,8

— III tilläggsb. -8,8 -9,3 -9,3 -9,3 -2,3 -39,0
Det stödsystem som gäller åren 2000—2006 16,3 4,3 1,2 0,9 1,1 23,8
Program som gäller åren 1995—1999 1,2 1,2 1,2 1,2 2,6 7,4
Sammanlagt 374,6 366,4 67,4 40,4 30,2 879,0
— III tilläggsb. - - - - 7,0 7,0

1) Av utgifterna finansieras 12,372 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att samman-
lagt 362,238 miljoner euro budgeteras år 2010.
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 422 673 000
2009 bokslut 422 673 000
2008 bokslut 422 673 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
223 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 223 000
2010 budget 38 677 000
2009 bokslut 43 420 000
2008 bokslut 41 855 000

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

880 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas till betalning av statsunder-

stöd uppgående till högst 4 880 000 euro för
destruktion av animalieproduktionsdjur som
dött på gårdarna.

F ö r k l a r i n g :  När 4 000 000 euro över-
fördes från moment 30.30.01 i statsbudgeten
för innevarande år för betalning av statsunder-
stöd för destruktion av animalieproduktions-
djur som dött på gårdarna beaktades inte en
motsvarande överföring av mervärdesskatteut-
gifter. Anslagsökningen är en överföring av
mervärdesskatteutgifter från moment
30.01.29.

2010 III tilläggsb. 880 000
2010 budget 6 568 000
2009 bokslut 2 862 668
2008 bokslut 2 029 375

Utgifter på grund av genomförandet av systemet med kompensationsbidrag, mn euro

2010 2011 2012 2013 2014

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

System som gäller åren 2007—2013 421,4 421,4 26,6 24,7 23,5 917,6
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2010 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 117,5

— III tilläggsb. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 37,5
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits år 
2007—2009 397,9 397,9 3,1 1,2 - 800,1

— III tilläggsb. -7,5 -7,5 - - - -15,0
Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits 
tidigare år 1,3 - - - - 1,3
Sammanlagt 422,7 421,4 26,6 24,7 23,5 918,9
— III tilläggsb. - - 7,5 7,5 7,5 22,5
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
77 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 77 000
2010 budget 16 212 000
2009 bokslut 17 245 000
2008 bokslut 16 830 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
(förslagsanslag) 

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det bedöms att det till be-
talning av ersättning för hjortdjurs skadegörel-
se som hänför sig till 2009 och som överförts
till 2010 från tidigare år och till betalning av åt-
gärder för att förebygga skador, observation
och forskning 2010 behövs 6 400 000 euro,
varav skogsskadornas andel är 5 000 000 euro.
Behovet av tilläggsanslag uppgår således till
2 000 000 euro. Utgifterna finansieras med in-
komster från avgifter för jakt på hjortdjur. I
samma mån som anslaget ökat har under mo-
ment 12.30.42 flutit in ett överskott av avgifter
för jakt på hjortdjur 2009.

2010 III tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 4 400 000
2009 bokslut 3 299 024
2008 bokslut 3 485 431

60. Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
264 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 264 000
2010 budget 43 191 000
2009 budget 42 600 000
2008 bokslut 42 611 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
210 000 euro.

Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till
personalkostnaderna för statsbidragsverksam-
heten.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av finansieringen av löneuppgörel-
sen enligt det kollektivavtal av den 15 februari
2010 som gäller skogscentralerna och Skogs-
brukets utvecklingscentral Tapio.

2010 III tilläggsb. 210 000
2010 budget 49 029 000
2009 bokslut 47 668 000
2008 bokslut 45 289 000
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63. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga för-
valtningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
21 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 21 000
2010 budget 6 213 000
2009 bokslut 6 502 000
2008 bokslut 6 048 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
299 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 299 000
2010 budget 55 671 000
2009 bokslut 54 707 000
2008 bokslut 52 596 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
23 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 23 000
2010 budget 3 680 000
2009 bokslut 3 716 000
2008 bokslut 3 617 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
77 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 77 000
2010 budget 22 805 000
2009 bokslut 20 047 000
2008 bokslut 19 338 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 821 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 5 089 000 euro på
grund av föreslagna anslagsändringar och som
avdrag 268 000 euro i överföring till moment
32.50.63 med hänvisning till motiveringen till
moment 31.10.20. 

2010 III tilläggsb. 4 821 000
2010 budget 354 292 000
2009 bokslut 350 616 258
2008 bokslut 336 119 778

10. Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
279 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
tecknandet av aktier i bolag som bedriver
forsknings-, produktutvecklings- och innova-

tionsverksamhet inom fastighets- och bygg-
branschen. 

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

2010 III tilläggsb. 279 000
2010 budget 91 589 000
2009 bokslut 148 435 000
2008 bokslut 146 791 000
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20. Bastrafikledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 609 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter som gäller medfinansieringsandelen
för projekt som genomförs med stöd ur EU-
fonder.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget under omkost-
nadsmomentet i enlighet med användningsän-
damålen med standardinnehåll även får använ-
das för uppfyllandet av sådana obligatoriska
lagstadgade skyldigheter som kan ge upphov
till utgifter också under kommande finansår.

F ö r k l a r i n g :  I tilläggsanslaget har som
tillägg beaktats 4 000 000 euro på grund av
ökade kostnader för isbrytning och 3 775 000
euro som motsvarar beloppet av det TEN-stöd
från EU som intäktsförts under moment
12.31.10 som anslag för bastrafikledshållning-
en.

Dessutom har i tilläggsanslaget beaktats ett
avdrag på 1 166 000 euro i överföring till mo-
ment 32.50.63 som den andel av finansieringen
av bastrafikledshållningen som beviljats land-
skapet Kajanaland för främjande av virkesför-
sörjningen år 2010.

2010 III tilläggsb. 6 609 000
2010 budget 894 243 000
2009 bokslut 992 652 000
2008 bokslut 969 544 000

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

Under momentet beviljas 2 804 000 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 % av plane-
ringskostnaderna exklusive momsutgifterna.
När det gäller det ekonomiska bidraget till pla-
neringen av projektet efter åren 2007, 2008 och
2009 kan förbindelser ingås så att understödet,
inklusive det beviljade anslaget för 2010, upp-

går till sammanlagt högst 15 miljoner euro och
därutöver högst 30 % av kostnaderna exklusi-
ve momsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsbehovet föranleds
av en ombudgetering av det anslag som bevil-
jades i budgeten för 2008 och förblev oanvänt.
Med anledning av den försenade projektplane-
ringen överförs en del planeringskostnader till
år 2010. Statens andel av planeringskostnader-
na för år 2010 beräknas uppgå till 9 554 000
euro.

2010 III tilläggsb. 2 804 000
2009 bokslut 6 750 000
2008 bokslut 6 750 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 205 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 5 385 000 euro av ökade utgifter
för inlösen av mark och ersättningar i samband
med vägprojekt, 4 800 000 euro av ökade ut-
gifter för inlösen av mark och ersättningar i
samband med banprojekt och 20 000 euro av
ökade utgifter för inlösen av mark och ersätt-
ningar i samband med vattenvägsprojekt samt
för tidigareläggande av projekten i tilläggsbud-
getarna för 2009.

2010 III tilläggsb. 10 205 000
2010 budget 28 950 000
2009 bokslut 34 395 522
2008 bokslut 33 020 326

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

13 800 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras på så sätt,

att anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som föranleds av avtal som ingåtts under ti-
digare år och innevarande budgetår.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,

att Trafikverket ges rätt att ingå avtal om ge-
nomförandet av första etappen av projektet för
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förbättrandet av servicenivån på banavsnittet
Seinäjoki—Uleåborg till ett belopp av högst
7,1 miljoner euro, första fasen av vägprojektet
rv 14 Nyslotts centrum till ett belopp av högst
20 miljoner euro i stället för högst 25 miljoner
euro, som beviljades i den första tilläggsbud-
geten för 2009, och andra fasen av vägprojek-
tet rv 14 Nyslotts centrum till ett belopp av
högst 80 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag för vägprojekt föranleds 100 000 euro av
uppskjutandet av byggnadsarbetet av andra
byggnadsfasen av rv 3 Tammerfors västra
ringväg till år 2010.

Behovet av 7 100 000 euro i anslag för ban-
projekt föranleds av att byggnadsarbetena i
samband med den första etappen av förbättran-
det av servicenivån på banavsnittet Seinäjo-
ki—Uleåborg skjuts upp till år 2010.

Behovet av 800 000 euro i anslag för vatten-
vägsprojekt föranleds av att byggnadsarbetena
i farleden till Brahestad skjuts upp till år 2010.

Av behovet av anslag för gemensamma far-
ledsprojekt föranleds 800 000 euro av att
byggnadsarbetena på trafiklederna till Nordsjö
hamn skjuts upp till år 2010 och 5 000 000
euro av att andra fasen av rv 14 Nyslotts cen-
trum inleds.

Med anledning av att fullmaktsdelen kom-
pletteras i motiveringen:

För första etappen av projektet för förbätt-
rande av servicenivån på banavsnittet Seinäjo-
ki—Uleåborg beviljades i budgeten för 2007
en fullmakt på 110 miljoner euro, som har an-

vänts fram till utgången av 2009. De utgifter
som fullmakten föranledde blev lägre än väntat
på grund av värdeminskningar i fråga om arbe-
ten och entreprenader enligt ramavtalen. Ge-
nom en förnyad fullmakt att ingå avtal till ett
värde av 7,1 miljoner euro kan det säkerställas
att projektet slutförs 2010. Detta ändrar inte
den tidigare fullmakten att ingå avtal till ett
värde av 110 miljoner euro. 

Justeringen av fullmakten att ingå avtal till
att gälla ett belopp av högst 20 miljoner euro i
stället för högst 25 miljoner euro för första fa-
sen av projektet rv 14  Nyslotts centrum föran-
leds av att kostnaderna för byggentreprenader-
na har blivit lägre än väntat.

Som motivering till andra fasen av projektet
rv 14 Nyslotts centrum anförs följande: 

I andra fasen av projektet rv 14 Nyslotts cen-
trum byggs en ny tvåfilig riksväg med tillhö-
rande gatuarrangemang (4 km) intill norra
stranden i centrum av Nyslott, samtidigt som
centrumavsnittet av järnvägen flyttas intill den
nya riksvägens sträckning och bangården öst-
erut till Pääskylahti. I och med detta undanröjs
problemen med rusningstrafik och tung trafik
på huvudlederna i Nyslotts centrum, förbättras
trafiksäkerheten och minskas olägenheterna
för miljön. Nya områden i centrum frigörs för
markanvändning. Också säkerheten för far-
tygstrafiken förbättras. Nyttoeffekterna upp-
nås till största delen först när den tredje fasten
av projektet är slutförd. Projektets totala nytto-
kostnadsförhållande är 2,3.

Projekt

Färdigt
för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Beräknad
använd-

ning
mn €

Anslag
år 2010

mn €

III tilläggs-
budget

2010
mn €

Behov av
finansiering

senare
mn €

Oavslutade trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 3 Tammerfors västra ringväg fas 2 2008 57,0 56,9 - 0,1 -

Banprojekt
Förbättrande av servicenivån på 
banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, 
komplettering av I etappen 2011 7,1 - - 7,1 -
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2010 III tilläggsb. 13 800 000
2010 budget 428 600 000
2009 bokslut 365 333 088
2008 bokslut 348 692 604

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
59 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas till
betalning av medlemsavgifter till internatio-
nella organisationer.

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

2010 III tilläggsb. 59 000
2010 budget 33 480 000
2009 bokslut 24 019 000
2008 bokslut 25 020 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

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

Från anslaget under momentet avdras 10 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  I anslagsändringen har
som tillägg beaktats att ett belopp av 11 000
euro motsvarande anslaget under moment
12.31.99 anvisats för forskningsprojekt som

gäller kollektivtrafik och som avdrag 21 000
euro i överföring till moment 32.50.63. 

2010 III tilläggsb. -10 000
2010 budget 63 675 000
2009 bokslut 63 141 999
2008 bokslut 58 241 000

Vattenvägsprojekt
Farleden till Brahestad 2009 30,0 29,2 - 0,8 -

Gemensamt trafikledsprojekt
Trafikförbindelser till Nordsjö hamn 2008 302,1 301,3 - 0,8 -
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen av 
förbättringarna 2011 20,0 2,9 13,0 - 4,1

Oavslutade trafikledsprojekt 
sammanlagt 416,2 390,3 13,0 8,8 4,1

Nya trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen av 
förbättringarna 2013 80,0 - - 5,0 75,0

Trafikledsprojekt sammanlagt 496,2 390,3 13,0 13,8 79,1
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50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
147 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas till
betalning av medlemsavgifter till internatio-
nella organisationer.

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

2010 III tilläggsb. 147 000
2010 budget 41 216 000
2009 bokslut 43 846 000
2008 bokslut 31 725 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
521 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 180 000 euro av utredning av ra-
darpåverkan från vindkraft och 341 000 euro
av de avtalsenliga lönejusteringarna.

2010 III tilläggsb. 521 000
2010 budget 52 107 000
2009 bokslut 53 963 000
2008 bokslut 52 522 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 136 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 324 000 euro av de avtalsenli-
ga lönejusteringarna, 52 000 euro av överfö-
ring av ett årsverke från moment 32.30.01,
2 400 000 euro av tillägget av engångsnatur för
löneutgifter för 120 personer som anställs för

viss tid från juli-augusti till oktober-november
för fyra månader år 2010 för tillsynsuppgifter
inom jordbruket och 360 000 euro av tillägget
av engångsnatur för tillfälligt tilläggsbehov av
sex årsverken för interventionsinspektioner
inom  jordbruket under sommarperioden 2010.

2010 III tilläggsb. 4 136 000
2010 I tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 215 078 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets-
och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
965 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överfö-
ring till moment 29.40.50.

2010 III tilläggsb. -965 000
2010 budget 64 356 000
2009 bokslut 68 500 583
2008 bokslut 64 647 007
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20. Innovationspolitik och företagens internationalisering

01. Geologiska forskningscentralens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
175 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
teckning av aktier i aktiebolaget Cleen Oy,
som grundats för att driva verksamheten inom
det strategiska centret för energi och miljö.

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

Teckningen av aktier i Cleen Ab förbättrar
betydligt Geologiska forskningscentralens
möjligheter att delta i projekt inom det strate-
giska centret för energi och miljö.

2010 III tilläggsb. 175 000
2010 I tilläggsb. -120 000
2010 budget 40 542 000
2009 bokslut 42 428 000
2008 bokslut 41 192 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
264 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 264 000
2010 budget 85 672 000
2009 bokslut 95 369 000
2008 bokslut 80 745 000

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
48 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 48 000
2010 budget 12 037 000
2009 bokslut 10 149 000
2008 bokslut 9 633 000

05.  Mätteknikcentralens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
273 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
betalning av utgifter som gäller medfinansie-
ringsandelen för projekt som genomförs med
stöd ur EU-fonder.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget föran-
leds 23 000 euro av de avtalsenliga lönejuste-
ringarna medan 250 000 euro är avsett för be-
talning av de utgifter som orsakas av att Mät-
teknikcentralen inleder verksamhet i det
mättekniska kompetenscentret Measurepolis i
Kajana. Avsikten är att Mätteknikcentralen in-
leder mätnormallaboratorieverksamhet för
kraft och vridmoment i Kajana i och med att
Lahti Precision Oy upphörde med motsvaran-
de verksamhet.

Genom ändringen av motiveringen till mo-
mentet förbättras Mätteknikcentralens möjlig-
heter att delta i projekt som genomförs med
stöd ur EU-fonder.

2010 III tilläggsb. 273 000
2010 budget 5 692 000
2009 bokslut 6 783 000
2008 bokslut 5 564 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
119 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.
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2010 III tilläggsb. 119 000
2010 budget 46 347 000
2009 bokslut 47 602 000
2008 bokslut 43 901 000

07. Omkostnader för Centralen för turist-
främjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 14 000
2010 budget 9 779 000
2009 bokslut 14 800 000
2008 bokslut 16 257 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings-
och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
4 500 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om finansiering får fattas
till ett belopp av högst 452 966 000 euro år
2010.

Momentets 3 punkt i det tredje stycket i mo-
tiveringen ändras som följer: 

3) för nationell och Europeiska unionens
medfinansiering i europeiska samarbetspro-
jekt. 

Dessutom kompletteras tredje stycket i moti-
veringen som följer:

7) för utveckling av informationstjänst och
standardisering inom träbyggande.

Dessutom ändras 5 punkten i det fjärde
stycket i motiveringen till momentet som föl-
jer:

5) för nationell och Europeiska unionens
medfinansiering i europeiska samarbetspro-
jekt.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 4 500 000
euro i anslaget och fullmakten beror på en
minskning av utgifterna för de europeiska sam-
arbetsprojekt som finansieras med anslag un-
der momentet.

2010 III tilläggsb. -4 500 000
2010 budget 409 150 000
2009 bokslut 378 671 097
2008 bokslut 329 749 192

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 253 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 305 000 euro på
grund av de avtalsenliga lönejusteringarna och
som avdrag 52 000 euro som överföring av ett
årsverke till moment 32.01.02.

2010 III tilläggsb. 1 253 000
2010 I tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 163 640 000
2009 bokslut 244 918 000
2008 bokslut 239 337 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 170 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att förbindelser för stöd enligt lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet under 2010 får ingås till ett belopp
av högst 40 448 000 euro, med undantag för
det område som omfattas av förvaltningsförsö-
ket i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen av en-
gångsnatur och ökningen av engångsnatur av
bevillningsfullmakten med 3 170 000 euro för-
anleds av att anslaget överförs från moment
32.30.51 för aktivering av tillväxtföretagsam-
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het bland högutbildade inom i första hand
Åbo-, Tammerfors-, Jyväskylä- och Uleå-
borgsregionerna.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
orsaka staten utgifter år 2010.

2010 III tilläggsb. 3 170 000
2010 budget 42 000 000
2009 bokslut 23 987 090
2008 bokslut 18 617 097

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 330 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
betalning av de sysselsättningsanslag som före
den 1 januari 2010 har riktats till universiteten
och med vilka arbetslösa arbetssökande har an-
ställts.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 7 500 000 euro för åt-
gärder enligt åtgärdsmodellen för omställ-
ningsskydd och som avdrag 3 170 000 euro
som överföring till moment 32.30.45 för akti-
vering av tillväxtföretagsamhet bland högut-
bildade.   Antalet personer som omfattas av åt-
gärderna ökar med i genomsnitt 325. Genom
kompletteringen av motiveringen till momen-

tet säkerställer man att betalningen till följd av
de sysselsättningsbeslut som fattats före den 1
januari 2010 slutförs.

2010 III tilläggsb. 4 330 000
2010 I tilläggsb. 31 735 000
2010 budget 552 400 000
2009 bokslut 497 992 256
2008 bokslut 490 636 327

88. Kapitallån till Finlands Industriinveste-
ring Ab  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja Fin-

lands Industriinvestering Ab kapitallån enligt
12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan
ränta och säkerhet för tryggande av finansie-
ringen av affärsverksamheten och tillväxten
vid företag med snabb tillväxt och internatio-
nalisering samt för kapitalinvesteringsverk-
samhet som främjar internationaliseringen av
Finlands Industriinvestering Ab.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsbehovet föranleds
av en ombudgetering av det anslag som bevil-
jades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2007
och som förblev oanvänt.

2010 III tilläggsb. 15 000 000
2009 bokslut 150 000 000

40. Företagens omvärld, marknasreglering och arbetslivet

01. Konsumentverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
34 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 34 000
2010 budget 4 945 000
2009 bokslut 6 042 000
2008 bokslut 6 111 000

02. Konkurrensverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 30 000
2010 budget 5 590 000
2009 bokslut 5 396 000
2008 bokslut 5 378 000
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04. Konsumentforskningscentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
17 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 17 000
2010 budget 2 001 000
2009 bokslut 2 039 000
2008 bokslut 2 013 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 455 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av anslagsökningen för-
anleds 1 166 000 euro av en överföring från
moment 31.10.20, 268 000 euro av en överfö-

ring från moment 31.01.29 och 21 000 euro av
en överföring från moment 31.30.63.

2010 III tilläggsb. 1 455 000
2010 I tilläggsb. 915 000
2010 budget 58 954 000
2009 bokslut 59 827 000
2008 bokslut 57 958 000

60. Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
549 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 10 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 539 000 euro av tilläggs-
uppgifter och investering i datasystem. De ex-
tra årsverken som föranleds av tilläggsuppgif-

terna (+3 årsverken) sköts inom ramen av mål-
sättningen för arbets- och näringsministeriets
produktivitetsprogram.

2010 III tilläggsb. 549 000
2010 budget 901 000
2009 bokslut 916 000
2008 bokslut 735 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
333 000 euro.

Tjänsten som avdelningschef vid den admi-
nistrativa avdelningen omvandlas från och
med den 1 juli 2010 till en tjänst som inte spe-
cificeras i statsbudgeten.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 213 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 120 000 euro av en om-
organisering av lokaler, vilken medför kostna-
der för möbelanskaffning, flyttning, ett projekt
för utvecklande av arbetsmiljön samt för andra
uppgifter, såsom dragning av datakablar och
förflyttning av telefonanslutningar. 

Att tjänsten som avdelningschef vid den ad-
ministrativa avdelningen omvandlas till en
tjänst som inte behöver specificeras i statsbud-
geten hänför sig till att den administrativa av-
delningen läggs ner och dess uppgifter över-
förs till ekonomi- och planeringsavdelningen.

2010 III tilläggsb. 333 000
2010 budget 36 933 000
2009 bokslut 39 884 000
2008 bokslut 40 063 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 10 000
2010 budget 2 121 000
2009 bokslut 2 102 000
2008 bokslut 2 053 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
371 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 21 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 350 000 euro av att an-
hopningar av arbete ska avvecklas genom att
visstidsanställningen för fyra personer för-
längs fram till årets slut och genom att ersätt-
ning för tilläggsarbete betalas till de anställda.

2010 III tilläggsb. 371 000
2010 budget 4 133 000
2009 bokslut 4 524 320
2008 bokslut 3 492 000
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27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för
uppbyggande och upprätthållande av ett elek-
troniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.
Anslaget får användas för uppbyggande och

upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för
klientuppgifter inom social- och hälsovården
och anknytande nationell service. Till Folk-
pensionsanstalten betalas ersättning för upp-
byggande av ett elektroniskt arkiv för klient-
uppgifter inom social- och hälsovården och ett
elektroniskt receptcenter samt för anknytande
nationell service enligt lagen om elektronisk
behandling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården (159/2007) och lagen om elektro-
niska recept (61/2007).

F ö r k l a r i n g :  För uppbyggande och
upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för
klientuppgifter inom social- och hälsovården
har hittills anvisats anslag på sammanlagt
23 000 000 euro. Uppbyggnaden av registret
inleddes 2007 och fortsätter ännu 2010. Beho-
vet av anslag 2010 har uppskattats vara sam-
manlagt 7 854 000 euro. I den andra tilläggs-
budgeten för 2009 beviljades för ändamålet
4 354 000 euro, varvid behovet av tilläggsan-
slag är 3 500 000 euro. Behovet av tilläggsan-
slag föranleds av att ibruktagandet av det elek-
troniska registret för klientuppgifter har för-
längts och uppgifternas innehåll har
specificerats.

2010 III tilläggsb. 3 500 000
2009 bokslut 4 354 000

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
69 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 69 000
2010 budget 13 722 000
2009 bokslut 14 196 000
2008 bokslut 12 256 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 587 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 87 000 euro av de avtalsenliga
lönejusteringarna och 1 500 000 euro av utgif-

ter för genomförandet av certifikattjänster för
ett datasystemprojekt för hälso- och sjukvår-
den.

2010 III tilläggsb. 1 587 000
2010 budget 13 000 000
2009 bokslut 12 140 000
2008 bokslut 11 552 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-
kemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 12 000
2010 budget 4 008 000
2009 bokslut 3 225 000
2008 bokslut 2 751 000
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03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
348 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
tecknande av aktiekapital för högst 20 000
euro vid aktieemissionen i SalWe Oy som styr,
samordnar och finansierar forskning och ut-
veckling inom området för hälsa och välfärd.

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

Avsikten är att Institutet för hälsa och välfärd
vid en riktad aktieemission hösten 2010 ska bli
aktieägare i SalWe Oy som är en koncentration

av strategisk spetskompetens inom området för
hälsa och välfärd (SHOK). Vetenskapshögsko-
lor och forskningsanstalter är institutionella
aktieägare i bolaget, vilket förutsätter en aktie-
teckning på 20 000 euro. SHOK är ett viktigt
medel för Institutet för hälsa och välfärd att
fullgöra sin uppgift att främja innovationer
inom sitt eget område i samarbete med olika
forskningsinstitut och industrin i branschen.

2010 III tilläggsb. 348 000
2010 budget 63 559 000
2009 bokslut 61 154 000
2008 bokslut 60 789 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

26. Statlig ersättning till Folkpensionsan-
stalten för kostnader för förberedelser inför
överföringen av tolktjänster för handikappade
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 236 000 euro.
Enligt 11 § i lagen om tolkningstjänst för

handikappade personer (133/2010) ersätter
staten Folkpensionsanstalten för de kostnader
ordnandet av tolkningstjänst med stöd av lagen
medför. Anslaget får användas för betalning av
ersättning till Folkpensionsanstalten för kost-
nader som föranleds av uppbyggnaden av ett
informationssystem som hänför sig till överfö-
ringen av tolktjänster.

F ö r k l a r i n g :  Ordnandet av tolktjänster
för handikappade överförs från kommunerna
till Folkpensionsanstalten den 1 september
2010. Folkpensionsanstalten inledde 2009
uppbyggnaden av ett nytt informationssystem
för behandlingen av ersättningar för tolktjäns-
ter. För ändamålet beviljades i den första till-
läggsbudgeten för 2009 ett anslag på 1 479 000

euro. Kostnadsförslaget för uppbyggnaden av
registret har preciserats till 2 715 000 euro. Be-
hovet av tilläggsanslag uppgår till 1 236 000
euro. Kostnaderna för ordnandet av tolktjäns-
ter betalas av anslaget under moment 33.10.60.

2010 III tilläggsb. 1 236 000
2009 bokslut 1 479 000

28. Omkostnader för allmänna fonden för
social trygghet som betalas till Folkpensions-
anstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att det uppskattade anslagsbeho-
vet har preciserats.

2010 III tilläggsb. 6 700 000
2010 budget 124 900 000
2009 bokslut 123 000 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgiftsposten preciserats.

2010 III tilläggsb. 24 000 000
2010 budget 150 705 000
2009 bokslut 146 000 000
2008 bokslut 63 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

21 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget

föranleds av att utgiftsposten preciserats.

2010 III tilläggsb. -21 000 000
2010 I tilläggsb. 430 000
2010 budget 939 700 000
2009 bokslut 714 530 259
2008 bokslut 647 602 904

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltnings-
myndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
161 000 euro. 

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

2010 III tilläggsb. 161 000
2010 budget 21 418 000
2009 bokslut 28 490 000
2008 bokslut 27 345 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
142 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 142 000
2010 budget 36 004 000
2009 bokslut 34 873 000
2008 bokslut 32 641 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
151 000 euro.

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

2010 III tilläggsb. 151 000
2010 budget 32 357 000
2009 bokslut 32 700 000
2008 bokslut 27 018 000

10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till avlönande av
personal i tidsbundna uppgifter motsvarande
högst 20 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna (NTM-centralerna) anställer per-
soner i kortvariga anställningsförhållanden för
utvecklingsuppgifter som kräver särskild sak-
kunskap och det är därför nödvändigt att foga
en årsverkeskvot till momentet. Anställningar-
na varar i 1—3 månader och de förläggs till
sommaren. I likhet med tidigare år arbetar per-
sonerna med att inventera naturtyper enligt na-
turvårdslagen, att planera skötseln av vårdbio-

toper, att planera skötseln av privata skydds-
områden och att utarbeta skyddsplaner för
utrotningshotade arter. En del av arbetet utförs
som utomstående tjänster.

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

2010 III tilläggsb. —
2010 budget 2 770 000
2009 bokslut 1 770 000
2008 bokslut 1 570 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 290 000 euro.
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Tilläggsanslaget får användas för den statli-
ga medfinansieringen på högst 40 % i bygg-
nadsprojektet vid naturcentrumet i Limingan-
lahti.

F ö r k l a r i n g :  Naturcentrumet i Limin-
ganlahti har planerats som ett samfinansierat
projekt mellan Forststyrelsens naturtjänster,
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra
Österbotten, Norra Österbottens förbund och
Limingo kommun, och syftet är att förbättra
guidningen såväl vid naturcentrumet som vid
Liminganlahti och dess omgivningar och bl.a.
öka den naturturism som baserar sig på fåglar.
Totalkostnadsförslaget för projektet uppgår till
3 000 000 euro, varav andelen för Europeiska
regionala utvecklingsfonden har planerats till
1 575 000 euro, den statliga medfinansieringen
till 1 200 000 euro och Limingo kommuns an-
del till 225 000 euro.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dess-
utom 90 000 euro av finansieringen av löne-
uppgörelsen enligt kollektivavtalet.

2010 III tilläggsb. 1 290 000
2010 I tilläggsb. 375 000
2010 budget 26 291 000
2009 bokslut 25 885 000
2008 bokslut 24 754 000

61. Främjande av miljövården (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
åtgärder som krävs för ordnande av sådan råd-
givning för varje fastighet som verkställighe-
ten av statsrådets förordning om behandling av
hushållsavloppsvatten i områden utanför vat-
tenverkens avloppsnät (542/2003) kräver samt
till understöd i pilotområden för rådgivande or-
ganisationer och sammanslutningar.

F ö r k l a r i n g :  För att försnabba verkstäl-
ligheten av statsrådets förordning om behand-
ling av hushållsavloppsvatten i områden utan-
för vattenverkens avloppsnät (542/2003) och
för att skapa ändamålsenliga lösningar är det

nödvändigt att organisera den rådgivning och
handledning som ges till alla fastigheter. Av-
sikten är att tilläggsanslaget ska användas till
ordnande av utbildning för rådgivare, utveck-
lande av och pilotprojekt för rådgivningen
samt till understöd till rådgivande organisatio-
ner och sammanslutningar. Avsikten är att
också utbilda och sysselsätta unga för rådgiv-
ningsarbetet.

Tilläggsfinansieringen kommer att fördelas
till olika regioner i Finland och dess verkning-
ar på sysselsättningen bedöms vara ca 15—20
årsverken.

2010 III tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 1 000 000
2009 bokslut 1 000 000
2008 bokslut 1 300 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för anskaff-
ning av ett oljeuppsamlingssystem för kombi-
nationsfartyg.

F ö r k l a r i n g :  Oljebekämpnings- och
kombinationsfartyget, avsett för krävande is-
förhållanden, blir färdigt i slutet av 2010 och
ska användas av marinen. Avsikten är att utrus-
ta det med ett oljeuppsamlingssystem som ock-
så lämpar sig för krävande isförhållanden. Sys-
temet har varit under utveckling och det kunde
därför inte tas med i det tidigare anskaffnings-
förslaget för kombinationsfartyget. Systemet
omfattar sådana innovationer för vilka det
finns en marknad också inom annan off-shore-
och skeppsbyggnadsindustri. Anskaffningen
är finländsk till mer än 90 %.

För anskaffningen ansöks om ersättning hos
oljeskyddsfonden.

2010 III tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 800 000
2009 bokslut 12 000 000
2008 bokslut 25 000 000
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88. Höjning av aktiekapital (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den
statliga medfinansiering som höjningen av
Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

F ö r k l a r i n g :  Nouxcentret Ab låter byg-
ga ett naturum i Noux nationalpark och deläga-
re i det är staten, Esbo stad och Solvalla Utbild-
ning Ab. Nouxcentret är ett nationellt utställ-
nings- och evenemangscentrum som byggs i
trä och som presenterar Finlands natur. Avsik-
ten är att projektet ska främja en högklassig

träarkitektur och uppfylla strikta miljö- och
energikrav. De totala kostnaderna har blivit
större än tidigare beräknat i och med att planer-
na har preciserats och delvis ändrats. För när-
varande uppgår aktiekapitalet till 12 460 000
euro och avsikten är att det ska höjas till
15 460 000 euro.

Med tilläggsfinansieringen tryggas de verk-
ningar på sysselsättningen motsvarande 90 års-
verken som byggandet av naturumet beräknas
ha och de fasta arbetstillfällen som det medför.

2010 III tilläggsb. 2 300 000
2009 bokslut 1 500 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och ut-
vecklingscentralen för boendet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
34 000 euro. 

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

2010 III tilläggsb. 34 000
2010 budget 4 741 000 
2009 bokslut 4 857 000
2008 bokslut 4 968 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifter

har justerats i enlighet med de faktiska ränteut-
gifterna och den faktiska upplåningen. Vid
uppskattningen av ränteutgifterna har som be-
räkningsantagande använts kort ränta på 1,9 %
för ränteperioder på under tre år och lång ränta
på 3,3 % för ränteperioder på över tre år.

2010 III tilläggsb. -100 000 000
2010 budget 2 039 000 000
2009 bokslut 1 844 277 244
2008 bokslut 2 229 927 546

Avdrag (mn euro)

Skuldförbindelselån -100


