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III tilläggsbudgeten för 2008

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2008:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i —765 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i —430 000 000

01. Skatt på inkomst, minskning i......................................................... —500 000 000

03. Skatt på arv och gåva, tillägg i ....................................................... 70 000 000

08. Acciser i —49 000 000

01. Tobaksaccis, tillägg i ...................................................................... 19 000 000

07. Energiskatter, minskning i .............................................................. —73 000 000

08. Accis på vissa dryckesförpackningar, tillägg i ................................ 5 000 000

10. Övriga skatter i —286 000 000

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... —216 000 000

05. Överlåtelseskatt, minskning i.......................................................... —70 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20080184
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i —5 273 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 2 015 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 2 015 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i —

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter i .. —

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 54 000 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden i ......................... 54 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i —72 560 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, minskning i .............. —72 550 000

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning i ................ —10 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 11 272 000

24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg i ............................................ 1 620 000

40. Inkomster av banhållningen, tillägg i .............................................. 6 500 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 3 152 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKSTFÖRING AV VINST i 32 000 000

01. Ränteinkomster i 32 000 000

07. Räntor på depositioner, tillägg i...................................................... 32 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

—738 273 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23

euro

23. STATSRÅDET i 269 000 000

02. Statsrådets kansli i 269 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg i .............................. 269 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 700 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 700 000

21. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. —

23. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............ 600 000

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg i ..................................... 100 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 300 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 300 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 250 000

50. Understöd (fast anslag), tillägg i..................................................... 50 000

10. Domstolar och rättshjälp i 1 000 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... 1 000 000

40. Verkställighet av straff i 1 000 000

01. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 1 000 000
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Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 17 652 000

01. Förvaltning i 8 400 000

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

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 8 400 000

10. Polisväsendet i 4 500 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 4 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet i 3 350 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 3 350 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 1 402 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 464 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 138 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i .................................... 800 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —7 333 000

10. Militärt försvar i —7 343 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 3 404 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i 1 596 000

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —12 500 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), 

tillägg i........................................................................................... 157 000

30. Militär krishantering i 10 000

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

servationsanslag 2 år) i ................................................................... —

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

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —4 617 000

01. Förvaltning i —235 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —385 000

12. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservations-

anslag 3 år), tillägg i....................................................................... 150 000

10. Beskattningen och tullväsendet i —

02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 1 300 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), minskning i .. —1 300 000

20. Tjänster för statssamfundet i 235 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 235 000

05. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 3 år) i .............. —

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

40. Utvecklande av statsförvaltningen i —1 265 000

71. Utvecklande av statens centrala datasystemprojekt (reservationsan-

slag 3 år), minskning i .................................................................... —1 265 000

70. EU och internationella organisationer i 13 000 000

66. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg i ............. 13 000 000

80. Överföringar till landskapet Åland i —1 222 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... —2 222 000

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

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 1 000 000

90. Stöd till kommunerna i 4 000 000

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-

slag), tillägg i ................................................................................. 4 000 000

91. Stöd för sysselsättning och näringslivet i —19 130 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning i ............................... —19 130 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 9 630 000

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

svarsområdet i 6 200 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 200 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 5 000 000

10. Allmänbildande utbildning i 150 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 150 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 

driftskostnader (förslagsanslag) i .................................................... —

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i —

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter 

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

50. Undervisning och forskning vid universitet i 1 500 000

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

60. Vetenskap i 540 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 540 000

70. Studiestöd i —

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg i ... 6 400 000

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), minskning i...... —6 400 000

80. Konst och kultur i 1 240 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-

missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................... 100 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 140 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg i ......................... 1 000 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 21 916 000

10. Utvecklande av landsbygden i —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 7 000 000

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag), minskning i ................................. —7 000 000

20. Jordbruk i 19 130 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-

ekonomi (reservationsanslag 2 år) i ................................................ —

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens väl-

befinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 

2 år), minskning i ........................................................................... —14 600 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 33 730 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 1 358 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 958 000

02. Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. 400 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 628 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... —

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 500 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 128 000

50. Vattenhushållning i 300 000

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

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 300 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i 500 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 500 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i —12 080 000

20. Fordonsförvaltningscentralen i 460 000

01. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 460 000

24. Vägförvaltningen i —21 846 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 1 620 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i ............................... —23 466 000

30. Sjöfartsverket i —

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag) i ...................................... —

40. Banförvaltningscentralen i 6 500 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 6 500 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 66 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 66 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i 2 740 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), minskning i ..................................... —2 273 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 5 013 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i —3 228 000

01. Förvaltning i 1 257 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 257 000

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsan-

slag 3 år), tillägg i .......................................................................... 1 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner (reservationsanslag 2 år) i..................................................... —
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20. Teknologi- och innovationspolitik i —750 000

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 250 000

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —1 000 000

42. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reserva-

tionsanslag 2 år) i ........................................................................... —

30. Företagspolitik i 4 265 000

01. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 4 265 000

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) i ......................... —

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

slagsanslag) i .................................................................................. —

50. Utveckling av regionerna i 7 000 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 7 000 000

60. Energipolitik i —

40. Energistöd (förslagsanslag) i .......................................................... —

80. Arbetskraftspolitik i —15 000 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(fast anslag), minskning i ............................................................... —15 000 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

syfte (förslagsanslag) i ................................................................... —

90. Övriga utgifter inom förvaltningsområdet i —

50. Lönegaranti (förslagsanslag) i ........................................................ —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i —41 780 000

01. Förvaltning i 4 300 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år ), tillägg i ................................................................................ 300 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i ................................. 4 000 000
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02. Tillsyn i 1 290 000

01. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 50 000

02. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 90 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 1 150 000

03. Forskning och utveckling i 1 000 000

01. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 

och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i......................... 500 000

02. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 500 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader i 1 730 000

27. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för ge-

nomförande av överföringen av underhållsstödet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 330 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 1 400 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i —31 500 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i ..... —7 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i ......................... —28 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg i ....... 3 500 000

40. Pensioner i —30 600 000

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —600 000

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

retagare (förslagsanslag), minskning i ............................................ —9 000 000

56. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning i... —1 000 000

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

slagsanslag), minskning i................................................................ —20 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 12 000 000

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

läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 12 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i —

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) i .................. —
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 000 000

20. Samhällen, byggande och boende i 10 000 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i .............................................................................................. 10 000 000

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

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 85 000 000

01. Ränta på statsskulden i 85 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg i.............................. 85 000 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i —1 085 433 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i —1 085 433 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), minskning i —1 085 433 000

Anslagens totalbelopp:

—738 273 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet avdras 500 000 000 euro.

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 70 000 000  euro.

08. Acciser

01. Tobaksaccis

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 19 000 000  euro.

07. Energiskatter

Under momentet avdras 73 000 000 euro.

08. Accis på vissa dryckesförpackningar 

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 5 000 000 euro. 

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet avdras 216 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet avdras 70 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 2 015 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt

av royaltyavgifter

Under momentet beräknas det inte inflyta något

tillägg.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmark-

naden

Under momentet beräknas det inflyta

54 000 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet avdras 72 550 000 euro.

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten

Under momentet avdras 10 000 euro.
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31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

24. Vägförvaltningens inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 1 620 000 euro.

40. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 6 500 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 3 152 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTS-

FÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 32 000 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

Solidium Oy:s verksamhetsområde får ändras så

att det blir ett statligt ägarstrategiskt holdingbo-

lag till vilket som apport får överföras statens

aktier i Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu

Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Sponda Oyj,

Stora Enso Oyj och TeliaSonera Ab.

88. Aktieförvärv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

269 000 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för förvärv av

aktier i Elisa Abp. Aktierna för förvärvas till ett

styckepris om 11,20 euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

21. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-

ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras en-

ligt följande:



 Nr 745 2331

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

II tilläggsb.,

förändring +/-

III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad dispo-

sitionsplan

01. Utbildnings- och beredskaps-

utgifter för EU:s stridsgrupper 2 838 000 - +600 000 3 438 000

02. Utgifter för AMIS II-operatio-

nen i Sudan 105 000 -105 000 - -

03. Utgifter för krishanteringsope-

rationen i Liberia (UNMIL-

operationen) 212 000 - - 212 000

04. Utgifter för Finlands krishan-

teringsstyrka i Kosovo 

(KFOR-operationen) 25 020 000 - -500 000 24 520 000

05. Gemensamma utgifter 2 775 000 - - 2 775 000

06. Utgifter för krishanterings-

styrkan i Bosnien och Herce-

govina (ALTHEA/EUFOR-

operationen) 4 152 000 - -80 000 4 072 000

07. Utgifter för Finlands FN-av-

delning i Sudan (UNMIS-ope-

rationen) 213 000 - - 213 000

08. Utgifter för Finlands fredsbe-

varande styrka i Afghanistan 

(ISAF-operationen) 9 724 000 - - 9 724 000

09. I reserv för merutgifter för på-

gående operationer eller för 

förlängning av dem, för even-

tuella nya fredsbevarande ope-

rationer samt för andra utgifter 

för den fredsbevarande verk-

samheten 9 276 000 +105 000 +105 000 9 486 000

11. Utgifter för Finlands krishan-

teringsoperation i Libanon 

(UNIFIL-operationen) 42 000 - -25 000 17 000

13. Utgifter för EU:s krishante-

ringsstyrka i Tchad och 

Centralafrika 4 180 000 - -100 000  4 080 000

Sammanlagt 58 537 000 - - 58 537 000
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23. OSSE-ordförandeskapet  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas det ett tillägg på

600 000 euro.

50. Vissa statsunderstöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas det ett tillägg på

100 000 euro under punkten Crisis Management

Initiative ry i dispositionsplanen.

Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000

euro. 

50. Understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000

euro.

10. Domstolar och rättshjälp

05. Omkostnader för allmänna intressebevak-

ningstjänster  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter som föranleds staten på grund av ordnandet

av sådana intressebevakningstjänster som avses

i lagen om ordnande av intressebevakningstjäns-

ter i förmyndarverksamheten (575/2008).

40. Verkställighet av straff

01. Omkostnader för verkställighet av straff  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro. 

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas för betalning av de

överföringsutgifter för det nationella projektet

mot diskriminering som ingår i EU:s Progress-

program.

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 400 000

euro.

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000

euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 350 000

euro.
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30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 464 000

euro.

02. Nödcentralsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 138 000

euro.

20. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000

euro.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 404 000

euro.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att beställningsfullmakten för anskaffning av

bruksfordon ökar med 7 030 000 euro till sam-

manlagt 29 580 000 euro. Den tidsmässiga för-

delningen av utgifterna för beställningsfullmak-

ten för anskaffning av bruksfordon ändras dess-

utom så att beställningsfullmakten får föranleda

staten utgifter till ett belopp av högst 10 674 000

euro före utgången av 2008, högst 19 676 000

euro före utgången av år 2009 och högst

29 580 000 euro före utgången av 2010.

Dessutom får avtal ingås för det obundna be-

lopp som omfattas av beställningsfullmakten för

omkostnader år 2007 och beställningsfullmak-

ten för anskaffning av målutrustning, under för-

utsättning att de årliga betalningarna på grund av

dessa inte överstiger de penningbelopp som an-

ges i finansieringsplanerna för beställningsfull-

makterna i fråga.

18. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 596 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att av anslaget får 603 564 372 euro användas

till betalning av utgifter för tidigare beviljade

beställningsfullmakter och till utgifter för änd-

ringar i index och valutakurser i anslutning till

dem samt 65 006 628 euro för andra anskaff-

ningar av försvarsmateriel.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att betalningstiden för utgifterna för den be-

ställningsfullmakt som gäller kompletterande av

beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) för-

längs till 2011. Den tidsmässiga fördelningen

per år av utgifterna för beställningsfullmakten

VYV 2, sammanlagt 588 700 000 euro, ändras

samtidigt så att fullmakten får föranleda staten

utgifter till ett belopp av högst 546 700 000 euro

före utgången av 2008, högst 546 700 000 euro

före utgången av 2009, högst 566 700 000 euro

före utgången av 2010 och högst 588 700 000

euro före utgången av 2011.

Dessutom ökas det totala beloppet av beställ-

ningsfullmakten för materiell utveckling av för-

svarsmakten 2007 (PVKEH 2007) med

18 334 000 euro till sammanlagt 536 604 000

euro. Den tidsmässiga fördelningen per år av ut-

gifterna för beställningsfullmakten PVKEH

2007 ändras samtidigt så att beställningsfull-

makten får föranleda staten utgifter till ett be-

lopp av högst 186 953 000 euro före utgången av

2008, högst 340 258 000 euro före utgången av

2009, högst 464 604 000 euro före utgången av

2010 och högst 536 604 000 euro före utgången

av 2011.

Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal i fråga om beställ-

ningsfullmakten som gäller det tunga raketkas-

tarsystemet (MLRS), får 2008 ingås avtal för det

obundna belopp som omfattas av beställnings-
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fullmakten, dock så att fördelningen av de årliga

utgifterna enligt tidigare budgetar inte ändras.

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras

12 500 000 euro.

Fullmakt

Betalningstiden för utgifterna för den beställ-

ningsfullmakt som beviljades i den fjärde till-

läggsbudgeten för 2007 för anskaffning av Hawk

Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsutrustning

och serviceutrustning till dem samt för att ställa

planen i luftvärdigt skick och modifiera cock-

piten förlängs till år 2011. Den tidsmässiga för-

delningen per år av utgifterna för beställnings-

fullmakten, sammanlagt 41 000 000 euro, änd-

ras så att beställningsfullmakten får föranleda

staten utgifter till ett belopp av högst 28 500 000

euro före utgången av 2008, högst 28 500 000

euro före utgången av 2009, högst 28 500 000

euro före utgången av 2010 och högst

41 000 000 euro före utgången av 2011.

50. Stödjande av försvarsorganisationernas

verksamhet  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 157 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas för ut-

gifter som förorsakas av Finlands veteranorgani-

sationers gemensamma lokaler.

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för mi-

litär krishantering  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

en ny punkt fogas till det andra stycket i be-

slutsdelen som följer:

9) betalning av frivilligt finansiellt stöd till en

fond, som grundats i syfte att förbättra helikop-

trarnas användbarhet under internationella kris-

hanteringsoperationer som leds av EU och Nato.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

II tilläggsb.,

förändring

+/-

III tilläggsb.,

förändring

+/-

Ändrad

dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 13 708 000 - - 13 708 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-

trupp i Bosnien-Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-operationen) 2 477 000 - - 2 477 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksam-

heten 2 757 000 - - 2 757 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-operatio-

nen) 8 800 000 - - 8 800 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 

Sudan (UNMIS-operationen) 35 000 -35 000 - -

06. Utgifter för krishanteringsoperationen i 

Liberia (UNMIL-operationen) 35 000 -35 000 - -

07. Gemensamma utgifter för krishante-

ringsoperationer 1 417 000 +330 000 +60 000 1 807 000

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 utbild-

ningstiden samt för överföringsersätt-

ningar 2 200 000 - - 2 200 000

10. Utgifter för krishanteringsoperationen i 

Libanon (UNIFIL-operationen) 2 250 000 - - 2 250 000

11. Utgifter för AMIS II-operationen i 

Sudan 20 000 - -15 000 5 000

12. Utgifter för EU:s krishanteringsopera-

tion i Tchad och Centralafrikanska re-

publiken 5 000 000 - - 5 000 000

13. Finansiellt bidrag till helikopterfonden - - +250 000 250 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 

dem, för eventuella nya krishante-

ringsoperationer samt för andra utgifter 

för krishantering 3 529 000 +196 000 -295 000 3 430 000

Sammanlagt 48 228 000 +456 000 - 48 684 000
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95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000

euro.

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 385 000

euro.

12. Stödåtgärder inom regional- och lokalför-

valtningen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av utgifter som föranleds av sådant ut-

rednings- och planeringsarbete inom informa-

tionsförvaltningen som regionalförvaltningsre-

formen kräver.

10. Beskattningen och tullväsendet

02. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 300 000

euro.

70. Anskaffning av inventarier  (reservationsan-

slag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 300 000

euro.

20. Tjänster för statssamfundet

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktio-

nen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 235 000

euro.

05. Servicecentralens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Anslaget under momentet i den fjärde

tilläggsbudgeten för år 2007 ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag.

88. Senatfastigheter

Motiveringen till momentet kompletteras så att

de outbrutna områdena och särskilda rättigheter-

na på fastigheterna 91-410-1-4, 91-436-3-9 och

91-432-1-23 i 17:e stadsdelen i Helsingfors stad

som varit i Banförvaltningscentralens besittning

och som har överförts till finansministeriet får

överföras till Senatfastigheter. Storleken på de

outbrutna områden som överförs är sammanlagt

ca 2,6 hektar, och därtill täcker de särskilda

rättigheter som överförs ett område på samman-

lagt ca 5,2 hektar. Egendomen upptas som skuld-

kapital givet på lånevillkor. Statsrådet bemyndi-

gas att närmare besluta om den förmögenhet som

ska överföras.

40. Utvecklande av statsförvaltningen

71. Utvecklande av statens centrala datasystem-

projekt  (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 265 000

euro.

70. EU och internationella organisationer

66. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

13 000 000 euro.
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80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 222 000

euro.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till

landskapet Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

90. Stöd till kommunerna

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna en-

ligt prövning  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000

euro.

Dessutom ersätts motiveringen till momentet

som följer:

Anslaget får användas till betalning av finan-

sieringsunderstöd till kommunerna enligt 13 § i

lagen om statsandelar till kommunerna. 

Av anslaget har dock reserverats sammanlagt

4 000 000 euro till betalning av särskilda under-

stöd för de extra kostnader som Kauhajoki stad,

Seinäjoki utbildningssamkommun och samkom-

munen för Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

samt, inom ramen för kommunernas ansvar att

ordna hälsovårdstjänster, de förolyckades hem-

kommuner orsakades av skottintermezzot i Kau-

hajoki, de extra kostnader Tusby kommun orsa-

kades av skottintermezzot i Jokela och de extra

kostnader Nokia stad orsakades av vattenled-

ningsolyckan och Björneborgs stad av regn-

vattenöversvämningen.

91. Stöd för sysselsättning och näringslivet

41. Energiskattestöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

19 130 000 euro.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemen-

samma utgifter inom ansvarsområdet

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000

euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervis-

ningsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000

euro.

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-

bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000

euro.

30. Statsandel och statsunderstöd för den all-

mänbildande utbildningens driftskostnader

(förslagsanslag)

Motiveringen till punkt 6) i momentet ändras så

att till betalning av statsunderstöd för undervis-

ning på samiska och i samiska enligt 43 §

2 mom. i lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet (635/1998) och 4

och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för

statsunderstöd som beviljas för undervisning på

samiska och i samiska i den grundläggande ut-

bildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen

(191/1999) får användas högst 1 505 000 euro

av anslaget.
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30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt 

bildningsarbete

20. Undervisningsväsendets personalutbildning

och vissa andra utgifter  (reservationsanslag

2 år)

Motiveringen till punkt 2) i momentet ändras så

att av anslaget får användas högst 900 000 euro

till att stödja serviceverksamheten vid Utbild-

ningscentret för undervisningssektorn.

50. Undervisning och forskning vid universi-

tet

01. Universitetens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

60. Vetenskap

66. Finansiella bidrag till internationella orga-

nisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 540 000

euro.

70. Studiestöd

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 400 000

euro.

55. Studiepenning och bostadstillägg  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras 6 400 000

euro.

80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för

konst och konstkommissionerna  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000

euro.

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella

arkivet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000

euro.

Fullmakt

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att Nationella audiovisuella arkivet

under 2008 får ingå hyresavtal gällande nya lo-

kaler som omfattar högst 2 900 kvadratmeter lä-

genhetsyta så att utgifterna till följd därav ökar

med högst 110 000 euro på årsnivå fr.o.m. 2009.

50. Vissa understöd  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas för be-

talning av bidrag för att uppföra informations-

och utställningscentret Tali-Ihantala.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbyg-

den  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000

euro.
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62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-

nansierade utvecklingen av landsbygden  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 7 000 000

euro.

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen för

jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-

anslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget även får användas till betalning av utgif-

ter som gäller självfinansieringsandelen för pro-

jekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalie-

produktionsdjurens välbefinnande samt icke-

produktiva investeringar  (reservationsanslag

2 år)

Från anslaget under momentet avdras

14 600 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att

andra och tredje stycket i beslutsdelen under mo-

mentet ersätts med styckena nedan.

Anslaget får användas till det miljöprogram

för jordbruket som Europeiska kommissionen

har godkänt för åren 1995—1999 och det hori-

sontella program för utveckling av landsbygden

som kommissionen har godkänt för åren 2000—

2006 samt till betalning av miljöstöd för jordbru-

ket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbe-

finnande och stöd för icke-produktiva investe-

ringar enligt det program för utveckling av

landsbygden i fasta Finland som godkänts för

åren 2007—2013. Av anslaget får också högst

84 000 euro användas till projektbestämd plane-

ring av vattenhushållningsåtgärder som är ge-

mensamma för flera gårdar och som helt och hål-

let finansieras nationellt, högst 260 000 euro för

utarbetande av planer som gäller naturens mång-

fald och våtmarker samt högst 700 000 euro för

ordnande och skötsel av uppföljningen av belast-

ningen av jord- och skogsbruket och dess effek-

ter i anslutning till genomförandet av gemenska-

pens ramdirektiv för vattenpolitiken. Anslaget

får också användas till konsumtionsutgifter. Helt

och hållet nationellt anslag får användas till av-

löning av personal som motsvarar högst 22 års-

verken.

År 2008 får förbindelser och avtal ingås i en-

lighet med det system med miljöstöd för jordbru-

ket och systemet med animalieproduktionsdju-

rens välbefinnande som EU-kommissionen har

godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fattas

om systemet med stöd för icke-produktiva inves-

teringar så att de åren 2009—2017 orsakar utgif-

ter om sammanlagt högst 203 000 000 euro. 

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-

fond  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

33 730 000 euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-

tet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 958 000

euro.

02. Omkostnader för köttbesiktningsverksamhe-

ten  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på

400 000 euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av ut-

gifter som gäller självfinansieringsandelen för

projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.
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51. Främjande av fiskerihushållningen  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 128 000

euro.

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-

gångarna  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000

euro.

70. Infrastruktur för fastigheter och geogra-

fisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Fordonsförvaltningscentralen

01. Fordonsförvaltningscentralens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 460 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av ersättningar som föranleds av gransk-

ning av importbilars skick vid registreringsbe-

siktningen.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 620 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att Vägförvaltningen berättigas att

ingå avtal om planering och byggande av en ny

vägförbindelse från riksväg 4 till gruvområdet

Kevitsa i Sodankylä till ett totalkostnadsbelopp

av högst 4,59 miljoner euro exklusive mervär-

desskatt och motsvarande mervärdesskatt så att

Kevitsa Mining Oy finansierar kostnaderna för

planering och byggande av den statsägda vägför-

bindelsen inklusive mervärdesskatten, som sta-

ten återbetalar till företaget utan ränta när pro-

jektet slutförts under förutsättning att gruvverk-

samheten på området då är betydande.

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

23 466 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att fullmakten för projektet rv 4 Lusi—

Vaajakoski justeras från 75,0 miljoner euro till

95,5 miljoner euro. Vidare kompletteras motive-

ringen till momentet så att fullmakten att ingå

avtal för högst 164,7 miljoner euro (inklusive

mervärdesskatt) som beviljats för att genomföra

projektet lv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget

justeras för en totalkostnad på ett belopp av

högst 147,0 miljoner euro exklusive mervärdes-

skatt och motsvarande mervärdesskatt.

30. Sjöfartsverket

78. Vissa vattenvägsprojekt  (förslagsanslag)

Sjöfartsverket bemyndigas att ingå avtal om pro-

jektet havsfarleden till Fredrikshamn, i stället

för det belopp av totalkostnader för högst

9,8 miljoner euro inklusive mervärdesskatt som

beviljats i budgeten för 2007, för ett belopp av

totalkostnader om högst 18,279 miljoner euro

exklusive mervärdesskatt och motsvarande mer-

värdesskatt.
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40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 500 000

euro. 

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 

kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000

euro.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-

tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 273 000

euro.

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö

hamn  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 013 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att fullmakten för projektet trafikför-

bindelser till Nordsjö hamn justeras från 296,5

miljoner euro till 302,1 miljoner euro.

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 257 000

euro.

63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivs-

program  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till

internationella organisationer  (reservations-

anslag 2 år)

Anslaget under momentet ändras till ett tvåårigt

reservationsanslag.

20. Teknologi- och innovationspolitik

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000

euro.

40. Bidrag till teknologisk forskning och utveck-

ling  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro. 

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att nya beslut om bidrag får fattas till ett

belopp av högst 209 603 000 euro år 2008. 

42. Samordning av klustren i kompetenscentra-

programmet  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att det

andra stycket i beslutsdelen under momentet er-

sätts med följande stycke:
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Anslaget får användas till betalning av stats-

understöd till de nationella samordnarna för de

kluster som utsetts att ingå i programmet för

kompetenscentra och till såddpengar för sampro-

jekt som inleds inom ramen för programmet. An-

slaget får även användas för finansiering av ut-

vecklingsprojekt som stöder nationellt och inter-

nationellt samarbete inom ramen för program-

met och till övriga utgifter som föranleds av den

nationella samordningen av programmet för

kompetenscentra. Anslaget får också användas

till betalning av konsumtionsutgifter. Beträffan-

de överföringsutgifterna budgeteras anslaget en-

ligt principen om betalningsbeslut och beträffan-

de konsumtionsutgifterna enligt prestationsprin-

cipen. 

30. Företagspolitik

01. Patent- och registerstyrelsens omkostnader

(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 265 000

euro.

44. Regionalt transportstöd  (reservationsanslag

3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett treår-

igt reservationsanslag.

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att un-

derstöd för utvecklande av företag och under-

stöd för utvecklande av företagens verksamhets-

miljö enligt lagen om statsunderstöd för utveck-

lande av företagsverksamhet får 2008 beviljas

till ett belopp av sammanlagt 53 978 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att det av fullmakten reserveras 26 300 000

euro som enligt beslut av statsrådet ska använ-

das till understöd för lindrande av sådana oförut-

sedda störningar som omstruktureringar av eko-

nomin eller andra plötsliga händelser förorsakar

sysselsättningen och produktionsverksamheten.

50. Utveckling av regionerna

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000

euro.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att beslut får fattas under 2008 så att de föran-

leder staten utgifter om högst 22 900 000 euro

åren 2009—2011.

60. Energipolitik

40. Energistöd  (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så

att stöd får beviljas till ett belopp av högst

55 100 000 euro år 2008.

80. Arbetskraftspolitik

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder  (fast anslag)

Från anslaget under momentet avdras

15 000 000 euro.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sys-

selsättningsfrämjande syfte  (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år

2008 får nya förbindelser ingås för investeringar

i sysselsättningsfrämjande syfte med undantag

för förvaltningsförsöket i Kajanaland till ett vär-

de av högst 21 850 000 euro.

90. Övriga utgifter inom förvaltningsområdet

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget också får användas till betalning av

fordringar som återkrävts och ska återbetalas

och räntor på dem.
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år )

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att en ny punkt fogas till det andra

stycket i beslutsdelen som följer:

5) till betalning av kostnader som föranleds av

det förlikningsavtal mellan social- och hälso-

vårdsministeriet och AGM-COS.MET srl som

anknyter till den skadeståndstalan som tillverka-

ren av A.G.M.-fordonslyftar väckt.

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och

hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000

euro.

02. Tillsyn

01. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för

hälsovården  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000

euro.

02. Omkostnader för Social- och hälsovårdens

produkttillsynscentral  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000

euro.

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av

dödsorsak  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 150 000

euro.

03. Forskning och utveckling

01. Omkostnader för Forsknings- och utveck-

lingscentralen för social- och hälsovården  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.

02. Folkhälsoinstitutets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.

10. Utjämning av familje- och boendekostna-

der

27. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten

för kostnader för genomförande av över-

föringen av underhållsstödet  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 330 000

euro.

51. Barnbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000

euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 7 000 000

euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

28 000 000 euro.

56. Statsandel till alterneringsersättning  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000

euro.
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40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskassans ut-

gifter  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 600 000

euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras 9 000 000

euro.

56. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

20 000 000 euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i

anslutning till det grundläggande utkomstskyd-

det  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

12 000 000 euro.

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

50. Hälsofrämjande verksamhet  (reservations-

anslag 2 år)

Punkt 2) i det andra stycket i beslutsdelen under

momentet ändras som följer: 

2) till betalning av utgifter som föranleds av

hälsofrämjande verksamhet.

Dessutom ändras det tredje stycket i besluts-

delen under momentet som följer: 

Av anslaget kan organisationer, stiftelser,

kommuner och andra aktörer beviljas statsunder-

stöd. Anslaget kan också användas till att ingå

avtal med statliga inrättningar om kortvariga

projekt för hälsofrämjande verksamhet. Ansla-

get får användas till avlönande av personal mot-

svarande högst fyra årsverken vid social- och

hälsovårdsministeriet samt till betalning av ut-

gifter som social- och hälsovårdsministeriet har

för administreringen av anslaget.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

20. Samhällen, byggande och boende

55. Understöd för reparationsverksamhet  (re-

servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

10 000 000 euro.

60. Överföring till statens bostadsfond

Motiveringen till momentet kompletteras så att

år 2008 får lån enligt lagen om statsborgen för

byggnadslån för hyresbostäder godkännas som

borgenslån så att beloppet av det borgensansvar

som föranleds staten är sammanlagt högst

62 500 000 euro.

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

85 000 000 euro.
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Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och 

skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

1 085 433 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att hela lånet, om statens likviditet till-

låter det, inte behöver lyftas och att anslaget un-

der momentet av den anledningen får överskri-

das, med iakttagande av de bestämmelser i lag

som gäller överskridande av förslagsanslag, upp

till det belopp med vilket de inkomster som in-

flyter under inkomstmomenten i budgeten över-

skrider motsvarande budgeterade inkomstpos-

ter. Det belopp med vilket anslaget för netto-

amorteringar på statsskulden överskrids får dock

uppgå till högst 1 000 miljoner euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2008 tillämpas från och 

med den 1 december 2008.

Helsingfors den 28 november 2008

På riksdagens vägnar

Seppo Kääriäinen

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 746

om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskost-
nadsindex stigit

Given i Helsingfors den 26 november 2008

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av
den 16 december 1966 om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/
1966):

1 §
Indextalet för levnadskostnadsindex (au-

gusti 1938—juli 1939 = 100) för oktober
2006 har stigit med 8,9 procent i förhållande
till det indextal som motsvarar den senaste
höjningen av underhållsbidragen, varför un-
derhållsbidragen och underhållsstöden höjs
enligt 2 och 3 § lagen om vissa underhållsbi-
drags bindande vid levnadskostnaderna
(660/1966) såsom i denna förordning före-
skrivs.

2 §
Förhöjningen är 5 procent.

3 §
Förhöjningen gäller underhållsbidrag som

fastställts genom beslut eller avtal och som
1) någon i enlighet med äktenskapslagen

(234/1929), lagen om barn utom äktenskap
(173/1922) eller lagen om underhåll för barn
(704/1975) ålagts eller förbundit sig att betala
på bestämda tider,

2) arbetstagare utan att utföra arbete som
svarar däremot uppbär med stöd av 5 § i
lagen om socialhjälp (116/1956),

3) någon med stöd av skadeståndslagen

(412/1974) eller 9 kap. i strafflagen
(39/1889) ålagts att på bestämda tider betala
såsom skadestånd eller som

4) med stöd av brottsskadelagen
(1204/2005) eller de bestämmelser som
gällde vid lagens ikraftträdande betalas så-
som periodisk ersättning för minskning i in-
komst eller uppehälle eller för förlust av un-
derhållsskyldig.

4 §
Beloppet av det underhållsstöd som betala

enligt lagen om underhållstrygghet
(671/1998) är för ett barn 136,41 euro i må-
naden per underhållsskyldig.

5 §
Denna förordning gäller inte de under-

hållsbidrag vilkas belopp fastställts genom
beslut eller avtal senast den 1 januari 2007
eller senare. Sådana underhållsbidrag höjs
först vid tidpunkten för följande höjning av
underhållsbidragen.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2009.

Helsingfors den 26 november 2008

Omsorgsminister Paula Risikko

Regeringsråd Riitta Kuusisto
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 747

om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2009

Given i Helsingfors den 26 november 2008

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom.,
16 § och 18 § 4 och 5 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner
(555/1998), av dessa lagrum 18 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1352 /2007:

1 §
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

är 0,20 procent av lönen. Arbetsgivares ar-
betslöshetsförsäkringspremie är graderad en-
ligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar
så att premien är 0,65 procent av lönen för ett
lönebelopp upp till 1 788 000 euro och 2,70
procent av lönen för den överskjutande delen
av lönebeloppet.

2 §
För en sådan delägare i ett företag som

avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002) 1 kap. 6 § 2 mom. skall i arbets-
givares arbetslöshetsförsäkringspremie beta-
las 0,65 procent och i löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie 0,07 procent av belop-

pet av de arbetslöner som betalas till deläga-
ren.

3 §
Statens affärsverks arbetslöshetsförsäk-

ringspremie är i fråga om de i 13 § lagen om
förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda lönet
som affärsverket betalat för affärsverksamhe-
ten 0,65 procent för ett lönebelopp upp till
1 788 000 euro och 1,80 procent för den
överskjutande delen.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2009 och gäller till utgången av 2009.
Förordningen tillämpas på arbetslöshets-

försäkringspremier som betalas för 2009.

Helsingfors den 26 november 2008

Omsorgsminister Paula Risikko

Överinspektör Anneli Sollo
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