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Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2009:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i —3 226 700 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i —2 256 000 000

01. Skatt på inkomst, minskning i......................................................... —2 231 000 000

02. Källskatt på ränteinkomster, minskning i ........................................ —80 000 000

03. Skatt på arv och gåva, tillägg i ....................................................... 55 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i —832 000 000

01. Mervärdesskatt, minskning i ........................................................... —832 000 000

08. Acciser i 15 000 000

04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg i .................................................... 15 000 000

10. Övriga skatter i —154 000 000

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... —69 000 000

05. Överlåtelseskatt, minskning i.......................................................... —80 000 000

08. Avfallsskatt, minskning i ................................................................ —5 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20090124.pdf
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19. Övriga inkomster av skattenatur i 300 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg i ....................... 300 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i —33 428 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 596 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 596 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i 7 667 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg i ................................................... 5 000 000

20. Utsökningsavgifter, tillägg i ........................................................... 2 667 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 55 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsström-

mar, tillägg i ................................................................................... 55 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 2 500 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i........................................................................................... 2 500 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i —13 250 000

20. Servicecentralens inkomster i ......................................................... —

60. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, 

minskning i .................................................................................... —250 000

70. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel, minskning i ......................................................................... —13 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i —73 915 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, minskning i .............. —75 425 000

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskenäringen, tillägg i........... 1 510 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 19 919 000

12. Inkomster av banhållningen, tillägg i .............................................. 14 287 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 5 632 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 19 000 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i .................. 19 000 000
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39. Övriga inkomster av blandad natur i 4 000 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................ 4 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AK-

TIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 28 000 000

01. Ränteinkomster i —32 000 000

07. Räntor på depositioner, minskning i ............................................... —32 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 60 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................ 60 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i 2 245 560 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 2 245 560 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg i .................................. 2 245 560 000

Inkomstposternas totalbelopp:

—986 568 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21

 euro

21. RIKSDAGEN i —

10. Riksdagens kansli i —

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), minskning i ... —3 000 000

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklings-

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

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 120 000

02. Republikens presidents kansli i 120 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg i ........... 120 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 659 000

01. Utrikesförvaltningen i 2 229 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 2 229 000

10. Krishantering i —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete i —

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) i ............. —

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 430 000

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —570 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i.................................... 1 000 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 13 358 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 3 900 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i .................................... 1 900 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 2 000 000

10. Domstolar och rättshjälp i 7 568 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 28 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

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

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 105 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 1 002 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 500 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg i ....... 5 900 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 1 500 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 1 500 000

30. Åklagarna i 190 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 190 000

40. Verkställighet av straff i 200 000

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

tillägg i........................................................................................... 200 000

50. Valutgifter i —

20. Valutgifter (förslagsanslag) i .......................................................... —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 74 522 000

01. Förvaltning i 2 843 000

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

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och han-

tering av migrationsströmmar (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 2 843 000
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10. Polisväsendet i 1 950 000

01. Poliväsendets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 1 100 000

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

hämtning (förslagsanslag), tillägg i................................................. 850 000

20. Gränsbevakningsväsendet i 4 200 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 4 200 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i —

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

40. Invandring i 65 529 000

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

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

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 7 228 000

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 55 301 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —

10. Militärt försvar i —

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 4 461 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —7 961 000

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i ......... 3 500 000

30. Militär krishantering i —

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

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

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —86 994 000

01. Förvaltning i 3 000 000

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... 2 750 000

88. Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som styrs av statens fi-

nansförvaltning (reservationsanslag 2 år) i ..................................... 250 000
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10. Beskattningen och tullväsendet i —5 755 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 745 000

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

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... —8 000 000

20. Tjänster för statssamfundet i —1 000 000

05. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 000 000

40. Utvecklande av statsförvaltningen i —2 945 000

20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 3 år) i .... —

21. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i —2 945 000

50. Pensioner och ersättningar i 2 000 000

50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 2 000 000

60. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i —250 000

03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsan-

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

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

servationsanslag 2 år), minskning i ................................................. —250 000

70. EU och internationella organisationer i —45 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i ....... —45 000 000

80. Överföringar till landskapet Åland i —20 044 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... —20 044 000

90. Stöd till kommunerna i 1 000 000

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-

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

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i —18 000 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning i ............................... —18 000 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 67 586 000

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

svarsområdet i 1 000 000

01. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

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

10. Allmänbildande utbildning i 700 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... 700 000

20. Yrkesutbildning i 2 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostna-

der (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 2 000 000

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 3 000 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-

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

50. Undervisning och forskning vid universitet i 46 000 000

01. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 486 000

03. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —486 000

21. Statlig finansiering för tryggande av likviditeten och rörelsekapita-

let för universitet som verkar som offentligrättsliga inrättningar och 

Tammerfors tekniska universitet som verkar i form av stiftelse (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 46 000 000

60. Vetenskap i 2 122 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 2 122 000

70. Studiestöd i 12 550 000

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg i ... 12 550 000

80. Konst och kultur i 214 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år) i .................................................................................. —

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 214 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 32 162 000

01. Förvaltning i —

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), minskning i ........................................................................... —151 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 151 000

20. Jordbruk i 8 000 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-

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

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 1 000 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens väl-

befinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 

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

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

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

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

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 8 000 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 3 100 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

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

20. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i.......................................... 1 500 000

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i ................................... 600 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 5 202 000

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

lägg i .............................................................................................. 1 640 000

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

lägg i .............................................................................................. 52 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................... 3 510 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år) i ........................................................................... —

50. Vattenhushållning i 3 860 000

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

anslag 3 år), tillägg i....................................................................... 3 860 000
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60. Skogsbruk i 12 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 12 000 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) i .......... —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-

DE i 54 417 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 8 600 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 8 600 000

10. Trafiknätet i 45 647 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 1 920 000

22. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 14 032 000

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

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

servationsanslag 3 år), tillägg i ....................................................... 400 000

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

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 6 431 000

78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................ 22 864 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i 20 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 20 000

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) i ................. —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för

kommunikation i 150 000

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

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

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................ —



4427Nr 737

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i —875 709 000

01. Förvaltning i 321 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 321 000

20. Innovationspolitik i 25 390 000

02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 10 000 000

20. Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg i ......... 1 500 000

40. Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ —1 500 000

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 

främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 176 000

42. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i ......................................................... —176 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 4 690 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) i .. —

87. Bolagisering av sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska forsk-

ningscentral (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 10 000 000

88. Bolagisering av förvaltningen av Statens tekniska forskningscen-

trals intresseföretag (reservationsanslag 2 år) i ............................... 700 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i —879 100 000

01. Arbets- och näringscentralernas och arbets- och näringsbyråernas 

omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .............................. 900 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-

luster (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 4 000 000

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

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

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —1 000 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i ............................................ 19 000 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(fast anslag), tillägg i...................................................................... 29 000 000

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 25 000 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

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

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ —1 000 000 000

87. Kapitallån till Finnvera Abp för kapitalisering av Finlands Export-

kredit Ab (fast anslag), minskning i ................................................ —6 000 000

89. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...... 50 000 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i —23 320 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 1 680 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) i ................... —

65. Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under pro-

gramperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i................ —25 000 000

60. Energipolitik i 1 000 000

40. Energistöd (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 1 000 000

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i —21 979 000

01. Förvaltning i 4 639 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 285 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 3 år) i .. —

05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 3 år) i .......... —

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätt-

hållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) i ........... 4 354 000

02. Tillsyn i 1 332 000

04. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 172 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år) i ................................................. 300 000

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

tillägg i........................................................................................... 860 000

03. Forskning och utveckling i 250 000

03. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 

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

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 250 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i —85 000 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i ..... —30 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 30 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i ......................... —80 000 000

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning i . —5 000 000
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40. Pensioner i 8 800 000

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 800 000

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

retagare (förslagsanslag), minskning i ............................................ —10 000 000

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

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 18 000 000

50. Stöd till veteranerna i 5 800 000

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 5 800 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 46 200 000

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvår-

den för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och pa-

tientöverföringar (förslagsanslag) i ................................................. —

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

läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 41 200 000

39. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten och kommunerna för kostna-

der för förberedelser inför en pandemi (reservationsanslag 3 år) i... 5 000 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare i —4 000 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruks-

företagare (förslagsanslag), minskning i ......................................... —4 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 290 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 230 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 230 000

10. Miljö- och naturvård i 10 060 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 1 060 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) i .............................. 5 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................... 2 500 000

88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) i ......................... 1 500 000

20. Samhällen, byggande och boende i —

60. Överföring till statens bostadsfond i ............................................... —
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i —257 000 000

01. Ränta på statsskulden i —265 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning i ....................... —265 000 000

09. Övriga utgifter för statsskulden i 8 000 000

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 8 000 000

Anslagens totalbelopp:

—986 568 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV 

SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet avdras 2 231 000 000 euro.

02. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet avdras 80 000 000 euro.

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 55 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet avdras 832 000 000 euro.

08. Acciser

04. Skatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 15 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet avdras 69 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet avdras 80 000 000 euro.

08. Avfallsskatt

Under momentet avdras 5 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 300 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 596 000 euro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 5 000 000 euro.

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 2 667 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och hante-

ring av migrationsströmmar

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 55 000 euro.
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 2 500 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

20. Servicecentralens inkomster

Inkomstposten under momentet ombildas till

nettoinkomst.

60. Inkomster från Europeiska unionen för er-

sättning av resekostnader

Under momentet avdras 250 000 euro.

70. Uppbördsprovision för Europeiska unionens

traditionella egna medel

Under momentet avdras 13 000 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet avdras 75 425 000 euro.

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskenä-

ringen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på

1 510 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

12. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på

14 287 000  euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på

5 632 000  euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-

ningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt lönega-

ranti

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 19 000 000  euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 4 000 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-

TÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner

Under momentet avdras 32 000 000 euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg

på 60 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-

ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på

2 245 560 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 21

RIKSDAGEN

10. Riksdagens kansli

01. Omkostnader för riksdagens kansli  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 3 000 000

euro.

70. Dataadministrationens anskaffningar av ut-

rustning och utvecklingsprojekt  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av

maskiner och utrustning för dataadministratio-

nen samt till betalning av projekt för utvecklan-

de av nya tillämpningar eller tillämpningar som

ersätter nuvarande tillämpningar och som hän-

för sig till användningen av maskinerna och ut-

rustningen.

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

02. Utgifter för pensionerade presidenter  (fast

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000

euro.

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLI

10. Ägarstyrningen

Staten får avstå från sin ställning som enda äga-

re och från sin majoritet i ett bolag i enlighet

med 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och

ägarstyrning (1368/2007) i följande bolag:

Destia Ab (statens ägarandel och nuvarande

gräns 100 %), Labtium Oy (statens ägarandel

och nuvarande gräns 100 %) och Raskone Ab

(statens ägarandel 85 %, nuvarande gräns

50,1 %).

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 229 000

euro.
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10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-

ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras en-

ligt följande:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dispo-

sitionsplan

II tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad disposi-

tionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsut-

gifter för EU:s stridsgrupper 225 000 - 225 000

03. Utgifter för krishanteringsopera-

tionen i Liberia (UNMIL-opera-

tionen) 212 000 -1 000 211 000

04. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Kosovo (KFOR-

operationen) 23 896 000 -211 000 23 685 000

05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - 4 100 000

06. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Bosnien och Herce-

govina (EUFOR/ALTHEA-

operationen) 4 219 000 -2 350 000 1 869 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdel-

ning i Sudan (UNMIS-operatio-

nen) 213 000 -1 000 212 000

08. Utgifter för Finlands fredsbeva-

rande styrka i Afghanistan 

(ISAF-operationen) 11 436 000 +3 602 000 15 038 000

09. I reserv för merutgifter för på-

gående operationer eller för för-

längning av dem, för eventuella 

nya krishanteringsoperationer 

samt för andra utgifter för kris-

hantering 13 339 000 -6 879 000 6 460 000

10. Utgifter för ATALANTA-opera-

tionen - +279 000 279 000

13. Utgifter för krishanteringsopera-

tionen i Tchad och Centralafri-

kanska republiken 1 279 000 +5 561 000 6 840 000

Sammanlagt 58 919 000 - 58 919 000
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30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras en-

ligt följande:

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparla-

mentet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 570 000

euro.

95. Kursfluktuationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

I tilläggsb.,

förändring

+/-

II tilläggsb.,

förändring

+/-

Ändrad disposi-

tionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbe-

te 200 000 000 - -2 500 000 197 500 000

2. Utvecklingssamarbete med 

enskilda länder och regioner 260 000 000 +1 922 000 - 261 922 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 54 000 000 - - 54 000 000

4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 41 350 000 - +2 000 000 43 350 000

5. Humanitärt bistånd 67 000 000 - - 67 000 000

6. Planering av utvecklingssamarbe-

tet, stödfunktioner och utveck-

lingspolitisk information 8 937 000 - +500 000 9 437 000

7. Evaluering av utvecklingssamar-

betet och intern revision 2 000 000 - - 2 000 000

8. Understöd till medborgarorgani-

sationernas utvecklingssamarbe-

te, Servicecentralen för 

utvecklingssamarbete (KePa) och 

informationen om utvecklings-

samarbetet 83 700 000 - - 83 700 000

9. Räntestöd 14 000 000 - - 14 000 000

Sammanlagt 730 987 000 +1 922 000 - 732 909 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

20. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000

euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000

euro.

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000

euro.

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 33 000

euro.

03. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 105 000

euro.

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttviste-

nämndens omkostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 002 000

euro.

05. Omkostnader för allmänna intressebevak-

ningstjänster  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 900 000

euro.

20. Betalningsstörningar, utsökning och kon-

kursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakning-

ens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att vid Riksfogdeämbetet kan inrättas

en tjänst som riksfogde från och med den 1 janu-

ari 2010. Tjänstens lönenivå bestäms enligt av-

löningsförfarandet för statens högsta tjänste-

mannaledning.

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 190 000

euro.

40. Verkställighet av straff

01. Omkostnader för verkställighet av straff  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000

euro. 

50. Valutgifter

20. Valutgifter  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av er-

sättning för särskilda utgifter som föranleds av

nyval vid kommunalvalet 2008 i Grankulla,

Högfors och Vichtis.
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Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget för utgifter för civil krishantering även

får användas till betalning av utgifter som gäller

självfinansieringsandelen i projekt som ska ge-

nomföras med stöd ur EU:s fonder.

Tjänsten som polisöverdirektör som avdel-

ningschef vid polisavdelningen ändras den 1 ja-

nuari 2010 till en tjänst som avdelningschef.

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet

för solidaritet och hantering av migrations-

strömmar  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 843 000

euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas till betalning av löneutgifter

för personal i en omfattning som motsvarar

högst 12 årsverken. 

Motiveringen till momentet kompletteras så

att av anslaget även betalas de mervärdesskatte-

andelar som ingår i projekten. Dessutom får an-

slaget användas till betalning av överföringsut-

gifter.

10. Polisväsendet

01. Poliväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000

euro.

20. Utgifter för transporter i samband med av-

lägsnande ur landet och hämtning  (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000

euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 200 000

euroa.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas för re-

paration av en flygskada på Gränsbevakningsvä-

sendets Bell 412-helikopter.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så

att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå

avtal för anskaffning av ett utsjöbevakningsfar-

tyg så att staten föranleds utgifter på högst

57 000 000 euro före utgången av 2013. An-

skaffningen infaller åren 2009—2013. An-

skaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg får

föranleda utgifter på 54 000 000 euro efter 2009

och 44 000 000 euro efter 2010. Den finansie-

ring som eventuellt beviljas för projektet ur olje-

skyddsfonden intäktsförs under moment

12.39.10.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget för utgifter för det internationella rädd-

ningsväsendet även får användas till betalning

av utgifter som gäller självfinansieringsandelen

i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s

fonder.

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000

euro.
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02. Statens åtgärder för mottagande av flykting-

ar och asylsökande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 228 000

euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas till avlönande av personal

motsvarande högst 130 årsverken, varav 27 i

uppgifter för viss tid.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

55 301 000 euro.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 461 000

euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget även får användas till:

3) sänkning av avgifterna för den på företags-

ekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda

verksamheten för krigsinvalider och krigsvetera-

ner, försvarsarbete samt viktiga idrottstävlingar,

högst 421 000 euro.

Fullmakter 

År 2009 får avtal i anknytning till anskaff-

ningar för utvecklingsprogram (beställningsfull-

makten för anskaffningar för utvecklingspro-

gram 2009 (KEHO 2009)) ingås så att de får för-

anleda staten utgifter om högst 2 086 000 euro

före utgången av 2009, högst 7 622 000 euro

före utgången av 2010, högst 8 953 000 euro

före utgången av 2011 och högst 9 535 000 euro

före utgången av 2012.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för anskaffning av bruksfordon höjs med

6 000 000 euro till 27 531 000 euro. Dessutom

ändras den tidsmässiga fördelningen av utgifter-

na för beställningsfullmakten för anskaffning av

bruksfordon så att användningen av beställ-

ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på

högst 9 730 000 euro före utgången av 2009 och

högst 27 531 000 euro före utgången av 2010. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för anskaffning av sådan materiel och sådana

tjänster som försvarsmaktens verksamhet förut-

sätter (Beställningsfullmakten för omkostnader

år 2009) sänks med 3 200 000 euro till

57 810 000 euro. Dessutom ändras den tidsmäs-

siga fördelningen av utgifterna för beställnings-

fullmakten för omkostnader så att användningen

av beställningsfullmakten får föranleda staten

utgifter på högst 41 459 000 euro före utgången

av 2010, högst 49 810 000 euro före utgången av

2011, högst 53 810 000 euro före utgången av

2012 och högst 57 810 000 euro före utgången

av 2013. 

Betalningstiden för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för service och underhåll av

luftvärnssystemen 2005 och 2005M (Beställ-

ningsfullmakten för service av luftvärnssyste-

men 2005 och 2005M) förlängs till 2014, och

den tidsmässiga fördelningen av utgifterna änd-

ras så att användningen av beställningsfullmak-

ten får föranleda staten utgifter på högst

2 000 000 euro före utgången av 2010, högst

4 000 000 euro före utgången av 2011, högst

7 000 000 euro före utgången av 2012, högst

10 000 000 euro före utgången av 2013 och

högst 13 000 000 euro före utgången av 2014.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser

och signaltruppernas underhållsförband (IVVV

1) höjs med 420 000 euro till 19 677 000 euro.

Dessutom ändras den tidsmässiga fördelningen

av utgifterna för IVVV 1-beställningsfullmak-

ten så att användningen av beställningsfullmak-

ten får föranleda staten utgifter på högst

6 090 000 euro före utgången av 2009, högst

15 687 000 euro före utgången av 2010 och

högst 19 677 000 euro före utgången av 2011.

År 2009 får avtal ingås till ett belopp som

motsvarar det belopp av beställningsfullmakten
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för omkostnader år 2006, beställningsfullmak-

ten för omkostnader år 2007 och beställnings-

fullmakten för omkostnader år 2008 som inte är

bundet, under förutsättning att de årliga betal-

ningarna på grund av dessa avtal inte överstiger

de penningbelopp som anförs i finansieringspla-

nen för beställningsfullmakterna i fråga. 

18. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 7 961 000

euro.

Momentets motivering ändras så att av ansla-

get får högst 615 649 000 euro användas till be-

talning av utgifter som föranleds av tidigare be-

viljade beställningsfullmakter, högst 13 000 000

euro till betalning av utgifter för ändringar i in-

dex och valutakurser och högst 80 522 000 euro

för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Fullmakt

Momentets motivering ändras så att år 2009

får ingås avtal för det obundna belopp av beställ-

ningsfullmakterna för kompletterande av bered-

skapsförbandens utrustning (VYV 2), utvecklan-

de av marinen och spaningen (PVKEH 2005)

och raketartillerisystem (MLRS), dock så att för-

delningen av de årliga utgifterna som föranleds

av beställningsfullmakterna PVKEH 2005 och

MLRS inte ändras. Dessutom uppdateras rätten

att göra förbindelser inom beställningsfullmak-

ten för utvecklande av Finlands krigsekonomis-

ka beredskap (STALVA) till att även gälla år

2009, varvid avtal får ingås för det obundna be-

lopp som omfattas av beställningsfullmakten så

att fördelningen av de årliga utgifterna enligt ti-

digare budgetar inte ändras. 

Motiveringen till momentet ändras så att be-

talningstiden för utgifterna för beställningsfull-

makten för utvecklande av service- och flygbas-

baserade system för helikoptrar (HTH), som be-

viljats tidigare, förlängs till 2013. Samtidigt

ändras den årliga fördelningen av utgifterna för

beställningsfullmakten HTH på högst

164 961 081 euro så att användningen av

beställningsfullmakten får föranleda staten ut-

gifter på högst 147 085 081 euro före utgången

av 2009, högst 151 489 081 euro före utgången

av 2010, högst 157 461 081 euro före utgången

av 2011, högst 162 961 081 euro före utgången

av 2012 och högst 164 961 081 euro före ut-

gången av 2013. 

Maximibeloppet för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för kompletterande av bered-

skapsförbandens utrustning (VYV 2), som bevil-

jats tidigare, höjs med 12 744 000 euro till

601 444 000 euro och betalningstiden förlängs

till 2012. Dessutom ändras den årliga fördel-

ningen av utgifterna för beställningsfullmakten

VYV 2 så att användningen av beställningsfull-

makten får föranleda staten utgifter på högst

546 700 000 euro före utgången av 2009, högst

559 444 000 euro före utgången av 2010, högst

574 444 000 euro före utgången av 2011 och

högst 601 444 000 euro före utgången av 2012. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för den materiella utvecklingen av försvarsmak-

ten 2008 (PVKEH 2008) sänks med 5 200 000

euro till 93 347 000 euro. Dessutom ändras den

årliga fördelningen av utgifterna för beställ-

ningsfullmakten PVKEH 2008 så att använd-

ningen av beställningsfullmakten får föranleda

staten utgifter på högst 55 490 000 euro före ut-

gången av 2009, högst 71 360 000 euro före ut-

gången av 2010, högst 84 347 000 euro före ut-

gången av 2011, högst 92 347 000 euro före ut-

gången av 2012 och högst 93 347 000 euro före

utgången av 2013.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för den materiella utvecklingen av försvarsmak-

ten 2009 (PVKEH 2009) sänks med 17 355 000

euro till 1 254 878 000 euro. Dessutom ändras

den årliga fördelningen av utgifterna för beställ-

ningsfullmakten PVKEH 2009 så att använd-

ningen av beställningsfullmakten får föranleda

staten utgifter på högst 226 711 000 euro före ut-

gången av 2009, högst 385 128 000 euro före ut-

gången av 2010, högst 571 060 000 euro före ut-

gången av 2011, högst 814 015 000 euro före ut-

gången av 2012, högst 1 035 135 000 euro före

utgången av 2013, högst 1 211 038 000 euro

före utgången av 2014 och högst 1 254 878 000

euro före utgången av 2015.
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19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000

euro.

Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt re-

servdelar, tilläggsutrustning och serviceutrust-

ning till dem samt till betalning av utgifter för att

ställa planen i luftvärdigt skick och modifiera

cockpiten.

Fullmakt

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för betalning av utgifter för anskaffning av

Hawk Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsut-

rustning och serviceutrustning till dem samt till

betalning av utgifter för att ställa planen i luft-

värdigt skick och modifiera cockpiten i 2007 års

fjärde tilläggsbudget höjs med 13 800 000 euro

till 54 800 000 euro. Dessutom förlängs betal-

ningstiden för utgifterna för beställningsfull-

makten till år 2012 och ändras den tidsmässiga

fördelningen av utgifterna så att användningen

av beställningsfullmakten får föranleda staten

utgifter på högst 32 000 000 euro före utgången

av 2009, högst 34 600 000 euro före utgången av

2010, högst 47 100 000 euro före utgången av

2011 och högst 54 800 000 euro före utgången

av 2012. 
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30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för mi-

litär krishantering  (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras en-

ligt följande:

Ändring i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

I tilläggsb.,

förändring

+/-

II tilläggsb.,

förändring

+/-

Ändrad dis-

posi-

tionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 14 426 000 - - 14 426 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-operationen) 2 670 000 - - 2 670 000

03. Utgifter för militärobservatörsverk-

samheten 2 890 000 - - 2 890 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-operatio-

nen) 8 100 000 - - 8 100 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 

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

06. Utgifter för krishanteringsoperationen 

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

07. Gemensamma utgifter för krishante-

ringsoperationer 3 698 000 - - 3 698 000

08. Programmet för utvecklande av styr-

kor för krishantering 10 000 000 - - 10 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning och boen-

de för EU:s stridsgrupper under ut-

bildningstiden samt för 

överföringsersättningar 180 000 - - 180 000

10. Utgifter för ATALANTA-operationen - - +100 000 100 000

12. Utgifter för krishanteringsoperationen 

i Tchad och Centralafrikanska repu-

bliken 4 828 000 - - 4 828 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av 

dem, för eventuella nya krishante-

ringsoperationer samt för andra utgif-

ter för krishantering 7 812 000 +1 140 000 -100 000 8 852 000

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

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

Statsrådet eller, på de villkor som statsrådet fast-

ställer, Statskontoret får utan krav på motsäker-

het bevilja Stiftelsen för Svenska Teatern i Hel-

singfors statlig proprieborgen för lån till ett ka-

pitalvärde av sammanlagt högst 27 000 000 euro

som upptas under perioden 2009—2011 och som

stiftelsen behöver för att finansiera en grundlig

renovering av teaterbyggnadens gamla del. 

Finansministeriet eller, på de villkor som fi-

nansministeriet fastställer, Statskontoret beslu-

tar närmare om villkoren för borgen med beak-

tande av de kostnadskalkyler som lagts fram som

grund för finansieringen av projektet och utfal-

let av dem.

01. Förvaltning

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och lokal-

förvaltningen  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 750 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling och an-

skaffning av sådana processer och system för

ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen som

tjänar statsförvaltningen och för finansiering av

utvecklingsprojekt och utvecklingsinveste-

ringar av engångsnatur vid ekonomi- och perso-

nalförvaltningens servicecentraler. Anslaget får

användas för anställning av personal i tidsbund-

na uppgifter motsvarande högst 10 årsverken.

Anslaget får även användas för utgifter för

den beställningsfullmakt på 3,1 miljoner euro

som ingick i den andra tilläggsbudgeten för

2008.

Av det treåriga reservationsanslaget på

11 970 000 euro i den andra tilläggsbudgeten för

2007 återtas 1 750 000 euro.

88. Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk

som styrs av statens finansförvaltning  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas för höjande av HAUS

kehittämiskeskus Oy:s kapital.

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 745 000

euro.

02. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro. 

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattning-

en  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 8 000 000

euro.

20. Tjänster för statssamfundet

Motiveringen till kapitlet kompletteras som föl-

jer:

Arrangemang som gäller universitetsfastig-

heter

Senatfastigheter får rätt att foga de mark-

områden på universitetens campusområden som

reserverats för universitetens ändringsbehov och

som omfattar sammanlagt cirka 30 hektar och

vars balansvärde uppgår till cirka 7,6 miljoner

euro till den egendom som med stöd av riksda-

gens samtycke i den andra tilläggsbudgeten för

2008 ska användas som apport vid tecknande av

aktier i Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin

Yliopistokiinteistöt Oy — Helsingfors Universi-

tetsfastigheter Ab och Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy — Finlands Universitetsfastigheter

Ab.

För att universitetsfastigheterna jämte de

skulder som hänför sig till dem ska kunna över-
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låtas till universitetsfastighetsbolagen bör det i

samband med fastighetsarrangemanget för Se-

natfastigheter uppkomma en lånefordran på

högst 820 miljoner euro hos Aalto-Yliopisto-

kiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

— Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy — Finlands

Universitetsfastigheter Ab, om inte fastighets-

bolagen vill betala sin andel av den skuld som

hänför sig till fastigheterna på något annat sätt.

Den säkerhet som krävs för fordran behöver inte

vara en betryggande säkerhet. De övriga villko-

ren för fordran fastställs så att de motsvarar vill-

koren för de lån som nu hänför sig till universi-

tetsfastigheterna.

Av aktierna i Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy,

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy — Helsing-

fors Universitetsfastigheter Ab och Suomen Yli-

opistokiinteistöt Oy — Finlands Universitetsfas-

tigheter Ab får 2/3 i varje bolag överföras från

Senatfastigheter till finansministeriet för vidare

överföring till undervisningsministeriet. De ak-

tietillgångar som överförs får antecknas som

minskning av Senatfastigheters eget kapital och

minskning av främmande kapital på lånevillkor

på det sätt som statsrådet bestämmer.

De aktier som berättigar till besittning av 41

bostäder, som används av universiteten, och vars

balansvärde är sammanlagt cirka 3,3 miljoner

euro får överföras från Senatfastigheters besitt-

ning till finansministeriet och vidare till under-

visningsministeriet.

För undervisning och forskning i lantbruks-

och skogsvetenskap och i bio- och miljöveten-

skap vid Helsingfors och Joensuu universitet får

universiteten beviljas vederlagsfri nyttjanderätt

som är i kraft tills vidare till de mark- och vat-

tenområden på sammanlagt högst cirka 1 700

hektar som kvarstår i statens ägo. 

Statsrådet befullmäktigas att närmare besluta

om specificeringen av den egendom som över-

förs till universitetsfastighetsbolagen och om

övriga villkor för överföringen och om överfö-

ringen av bolagens aktier från Senatfastigheters

besittning till finansministeriet och vidare till

undervisningsministeriet och om övriga villkor

för överföringen.

05. Servicecentralens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

40. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av välbefinnande i arbetet  (re-

servationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett treår-

igt reservationsanslag.

21. Främjande av produktiviteten  (reservations-

anslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 2 945 000

euro.

50. Pensioner och ersättningar

50. Olycksfallsersättningar och övriga skade-

stånd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000

euro. 

60. Separat budgeterade utgifter inom stats-

förvaltningen

03. Löneutgifter till följd av statens personal-

arrangemang  (förslagsanslag)

Anslaget under momentet ombildas till för-

slagsanslag.

20. Europeiska unionens medverkan i ersätt-

ningar av resekostnader  (reservationsanslag

2 år)

Från anslaget under momentet avdras 250 000

euro.
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70. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet avdras

45 000 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

20 044 000 euro. 

90. Stöd till kommunerna

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna en-

ligt prövning  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att av anslaget reserveras 1 000 000

euro för betalning av särskilt understöd på ansö-

kan till samkommunen för Syd-Österbottens

sjukvårdsdistrikt för extra kostnader som föran-

letts av skottintermezzot i Kauhajoki.

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

18 000 000 euro.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemen-

samma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisningsministeriets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-

bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000

euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så

att skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu får

ingå avtal om att hyra tillfälliga lokaler för eget

bruk så att den ökning av hyreskostnaderna som

avtalet föranleder är högst 200 000 euro per år

under perioden 2010—2013.

20. Yrkesutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesut-

bildningens driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000

euro.

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt 

bildningsarbete

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtals-

utbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000

euro.

Motiveringen till momentet ändras dessutom

så att maximiantalet läroavtalsstuderande inom
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den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är

28 200 år 2009.

50. Undervisning och forskning vid universi-

tet

Arrangemang som gäller universitetsfastigheter

Undervisningsministeriet får, till de värden

och på de övriga villkor som statsrådet faststäl-

ler, till de universitet som verkar som juridiska

personer den 1 januari 2010 överlåta de aktier i

Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yli-

opistokiinteistöt Oy — Helsingfors Universi-

tetsfastigheter Ab och Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy — Finlands Universitetsfastigheter

Ab som överförts från Senatfastigheters besitt-

ning till finansministeriet och vidare till under-

visningsministeriet, för att tas upp under univer-

sitetens grundkapital. 

Undervisningsministeriet får, till de värden

och på de övriga villkor som statsrådet faststäl-

ler, överlåta de aktier som berättigar till besitt-

ning av de 41 bostäder som universiteten använ-

der och som överförts från Senatfastigheters be-

sittning till finansministeriet och vidare till un-

dervisningsministeriet samt de aktier som är i

universitetens ägarbesittning den 31 december

2009 och som berättigar till besittning av tre bo-

städer direkt i respektive universitets ägo när de

blir självständiga juridiska personer den 1 janu-

ari 2010.

Undervisningsministeriet får, till de värden

och på de övriga villkor som statsrådet faststäl-

ler, överlåta statens fastighetsegendom, som den

31 december 2008 fanns i de fonder som Hel-

singfors handelshögskola och Tekniska högsko-

lan administrerar eller fastighetsegendom som

kommit i dess ställe eller som anskaffats senare

med avkastningen på den, i sin helhet till Aalto-

universitetet, som inleder sin verksamhet i stäl-

let för dessa universitet den 1 januari 2010. 

Undervisningsministeriet får utan vederlag

överlåta de aktier i fastighetsaktiebolagen som

är i Helsingfors och Joensuu universitets ägarbe-

sittning som följer: aktierna i Joensuun Tiede-

puisto Oy till Östra Finlands universitet och ak-

tierna i Mikkelin Tietotaitokortteli Oy till Hel-

singfors universitet. 

Undervisningsministeriet får utan vederlag

överlåta statens bebyggda egendom, som är i

Helsingfors och Joensuu universitets ägarbesitt-

ning, som följer: Joensuu universitets fältlabora-

torium i Östra Finlands universitets ägo och Hel-

singfors universitets mätningsstationsbyggnad i

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy — Helsing-

fors Universitetsfastigheter Ab:s ägo. Den lösa

egendomen i byggnaden överförs direkt till Hel-

singfors universitet i enlighet med universitets-

lagen. Till övriga delar kvarstår statens bebygg-

da egendom, som är i universitetens ägarbesitt-

ning, i statens ägo. 

01. Universitetens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 486 000

euro.

03. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 486 000

euro.

21. Statlig finansiering för tryggande av likvidi-

teten och rörelsekapitalet för universitet som

verkar som offentligrättsliga inrättningar och

Tammerfors tekniska universitet som verkar i

form av stiftelse   (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

46 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas till att trygga likviditeten

och rörelsekapitalet för universitet som ombil-

das till offentligrättsliga inrättningar och Tam-

merfors tekniska universitet som verkar i form

av stiftelse under en övergångsperiod i samband

med reformen.
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60. Vetenskap

66. Finansiella bidrag till internationella orga-

nisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 122 000

euro.

70. Studiestöd

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

12 550 000 euro.

80. Konst och kultur

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för

Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget även får användas till finansiering av om-

byggnadsprojekt.

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 214 000

euro.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 151 000

euro.

03. Landsbygdsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 151 000

euro.

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen för

jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-

anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget får användas för teckning av aktier för

högst 10 000 euro i det strategiska centret för

hälsa och välfärd, som ska inrättas, och för teck-

ning av aktier för högst 40 000 euro i det strate-

giska centret för energi och miljö, som inrätta-

des 2008.

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-

odlingen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalie-

produktionsdjurens välbefinnande samt icke-

produktiva investeringar  (reservationsanslag

2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år

2009 får förbindelser och avtal i enlighet med

det system med miljöstöd för jordbruket som

Europeiska kommissionen har godkänt för åren

2007—2013, systemet med stöd för animalie-

produktionsdjurens välbefinnande samt bevill-

ningsfullmakter som avser stöd enligt systemet

med stöd för icke-produktiva investeringar in-

gås så att de åren 2010—2018 föranleder utgif-

ter om sammanlagt högst 91 600 000 euro. 

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag

2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser som ingås år 2009 i enlighet med

det system med kompensationsbidrag som Euro-
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peiska kommissionen har godkänt för åren

2007—2013 får föranleda utgifter på samman-

lagt högst 8 000 000 euro åren 2010—2013.

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-

bygden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-

fond  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000

euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-

tet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

20. Veterinärvård  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

41. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000

euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 640 000

euro.

51. Främjande av fiskerihushållningen  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000

euro.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-

turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 510 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att av anslaget har 9 157 000 euro reserverats

för statens medfinansiering i projekt som delfi-

nansieras av EU.

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och istånd-

sättningsprojekt  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av ut-

gifter som gäller självfinansieringsandelen i pro-

jekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fon-

der.

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-

gångarna  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 860 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget också får användas för

husbyggnadsarbete i samband med utbyggnaden

av fiskodlingsanstalten i Enare.

60. Skogsbruk

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens

uthållighet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

12 000 000 euro.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att år 2009 får stödbeslut fattas enligt lagen

om finansiering av hållbart skogsbruk

(1094/1996) för högst 84 430 000 euro.
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50. Vissa statsbidrag för skogsbruket  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

det anslag som anvisats för Puuinfo Oy också får

användas för konsumtionsutgifter.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets ge-

mensamma utgifter

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-

tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 600 000

euro.

10. Trafiknätet

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 920 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att de inkomster som betalats till ämbetsverket i

dess egenskap av arbetsgivare kan nettobudgete-

ras under momentet.

22. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

14 032 000 euro. 

Motiveringen till momentet kompletteras så

att de inkomster som betalats till ämbetsverket i

dess egenskap av arbetsgivare kan nettobudgete-

ras under momentet. 

23. Farledshållning  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

de inkomster som betalats till ämbetsverket i

dess egenskap av arbetsgivare kan nettobudgete-

ras under momentet. 

41. Statsbidrag för byggande av och underhåll

av vissa flygplatser  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000

euro.

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord-

och vattenområden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 431 000

euro. 

78. Vissa trafikledsprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

22 864 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Väg-

förvaltningens rätt att ingå avtal för byggandet

av långtradarparkeringen i Vaalimaa slopas när

det gäller det belopp på högst 24,0 miljoner euro

som beviljades i statsbudgeten för 2008 till den

del inga avtal ingåtts före utgången av 2009.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att Banförvaltningscentralen bemyndigas att

ingå avtal för ett belopp på högst 115,0 miljoner

euro i stället för det belopp på högst 100,0 mil-

joner euro som beviljats projektet Ilmala ban-

gård i statsbudgeten för 2006.

Punkt 3) under rubriken Fullmakt i motive-

ringen till momentet kompletteras så att Banför-

valtningscentralen bemyndigas att ingå avtal för

ett belopp på högst 389,0 miljoner euro i stället

för det belopp på högst 404,0 miljoner euro som

i statsbudgeten för 2009 beviljats för genomför-

andet av projektet Ringbanan.

Dessutom kompletteras punkt 3) under rubri-

ken Fullmakt i motiveringen till momentet så att

Banförvaltningscentralen bemyndigas att ingå

avtal för ett belopp på högst 40,0 miljoner euro

för genomförande av slutet av den första etap-

pen av förbättrandet av servicenivån på ban-

avsnittet Seinäjoki—Uleåborg.
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att av anslaget kan fr.o.m. den 3 december 2009

enligt 45 § i kollektivtrafiklagen betalas

1) ersättning till trafikidkare enligt avtal om

allmän trafik i enlighet med vad som föreskrivs i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och

väg och om upphävande av rådets förordning

(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (trafik-

avtalsförordningen)

2) ersättning till trafikidkare för fullgörande

av prisskyldigheterna på grundval av en allmän

bestämmelse enligt trafikavtalsförordningen

3) stöd för ändamål som avses i artikel 9.2 det

inledande stycket och 9.2 punkt b i trafikavtals-

förordningen

4) ersättning till andra än trafikidkare för ut-

vecklings-, planerings- och forskningsarbete.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget fr.o.m. den 3 december

2009 får användas 

1) till kostnader för avtal enligt artikel 8.3

punkt b och 8.3 punkt d i trafikavtalsförord-

ningen

2) till kostnader som föranleds av samord-

ning av resor

3) till finansieringen av forsknings- och ut-

vecklingsprojekt som godkänts av EU

4) som statlig andel av utgifter för köp av far-

tygstrafik i Kvarken

5) som statlig andel av utgifter för köp av re-

guljär flygtrafik.

Motiveringen till momentet kompletteras

ytterligare så att av anslaget får fr.o.m. den 3 de-

cember 2009 även beviljas statsunderstöd

1) till kommuner och andra sammanslutning-

ar enligt statsrådets förordning om statsunder-

stöd för kollektivtrafik (1153/2008)

2) till kommunerna i Helsingforsregionen och

till Huvudstadsregionens samarbetsdelegation

samt till kommunerna i Tammerfors- och Åbore-

gionen för att förbättra och utveckla serviceni-

vån inom kollektivtrafiken. I understöd kan be-

viljas högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader betraktas kostnader

som föranleds av utvecklandet av trafikutbudet,

förbättrandet av verksamhetsbetingelserna för

anslutningstrafiken, effektiviseringen av sköt-

seln av trafiken, utvecklandet av biljettsystemet

och sänkningen av biljettpriser samt förbättran-

det av passagerartjänsterna.

65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster  (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget fr.o.m. den 3 december 2009 får använ-

das i enlighet med 45 § i kollektivtrafiklagen.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget fr.o.m. den 3 december

2009 får användas för betalning av ersättning för

avtal som är längre än ett år och som ingåtts för

köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster.

1) till trafikidkare enligt avtal om allmän tra-

fik i enlighet med vad som föreskrivs i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr

1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg

och om upphävande av rådets förordning (EEG)

nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (trafikavtals-

förordningen)

2) för avtal om allmän trafik enligt artikel 8.3

punkt b och 8.3 punkt d i rådets förordning (EG)

nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och

väg och om upphävande av rådets förordning

(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (trafik-

avtalsförordningen).

40. Kommunikationstjänster och kommuni-

kationsnät samt stöd för kommunikation

01. Kommunikationsverkets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000

euro.



4450 Nr 737

50. Statsunderstöd för genomförande av det

riksomfattande bredbandsprojektet  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas för Kommunika-

tionsverkets administrativa och allmänna kost-

nader för utbetalningen av understöd för det

riksomfattande bredbandsprojektet.

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 321 000

euro.

20. Innovationspolitik

02. Statens tekniska forskningscentrals omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

10 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas för ut-

gifter som föranleds av att den affärsverksamhet

som omfattar forsknings- och laboratoriefunk-

tioner vid Oy Keskuslaboratorio — Centrallabo-

ratorium Ab (KCL) överförs till Statens teknis-

ka forskningscentral.

20. Offentlig forskning och utveckling  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett

belopp av högst 210 757 000 euro år 2009.

40. Bidrag till forskning, utveckling och innova-

tionsverksamhet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 500 000

euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att nya beslut om bidrag får fattas till ett

belopp av högst 247 818 000 euro år 2009.

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar

och organisationer för främjande av näringspo-

litiken   (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 176 000

euro.

42. Samordning av klustren i kompetenscentra-

programmet  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 176 000

euro.

43. Internationaliseringsunderstöd för företags

samprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 690 000

euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att nya understöd får beviljas till ett be-

lopp av sammanlagt 19 698 000 euro år 2009.

83. Lån för forsknings- och innovationsverksam-

het  (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så

att nya lån får beviljas till ett belopp av högst

122 728 000 euro år 2009. 

87. Bolagisering av sakkunnigtjänsterna vid Sta-

tens tekniska forskningscentral  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till aktiekapital och an-

nat eget kapital i det bolag som ska bildas av

sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska forsk-

ningscentral.

88. Bolagisering av förvaltningen av Statens tek-

niska forskningscentrals intresseföretag  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 700 000 euro.
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Anslaget får användas till aktiekapital och an-

nat kapital i det holdingbolag som ska bildas för

förvaltningen av Statens tekniska forsknings-

centrals spin-off-intressebolag. 

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspoli-

tik

01. Arbets- och näringscentralernas och arbets-

och näringsbyråernas omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000

euro.

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättning-

ar för Finnvera Abp:s förluster  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000

euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att lån som omfattas av specialräntestöd

och beviljas i enlighet med stödprogram som

stöds på näringspolitiska grunder får beviljas till

ett belopp av sammanlagt högst 124 314 000

euro år 2009. 

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så

att förbindelser för stöd enligt lagen om statsun-

derstöd för utvecklande av företagsverksamhet

får år 2009 ingås till ett belopp av högst

42 278 000 euro, med undantag för det område

som omfattas av förvaltningsförsöket i Kaja-

naland.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att det belopp på högst 9 800 000 euro som re-

serverats av fullmakten under momentet för an-

vändning till stöd av ensamföretagare för anstäl-

lande av den första arbetstagaren undantagsvis

år 2009 också får användas för andra investe-

rings- och utvecklingsprojekt enligt momentet i

de områden med plötsliga omstruktureringar

som statsrådet har valt ut.

48. Räntestöd till offentligt understödda export-

och fartygskrediter  (förslagsanslag)

Från momentet under anslaget avdras 1 000 000

euro.

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

19 000 000 euro.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder

samt speciella åtgärder  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

29 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att anskaffningen av offentlig arbetskrafts-

service och tjänster som kompletterar denna ser-

vice, med undantag för anskaffningar av arbets-

kraftspolitisk vuxenutbildning inom ramen för

förvaltningsförsöket i Kajanaland, får år 2009

föranleda staten utgifter på högst 117 800 000

euro efter år 2009.

Motiveringen till momentet ändras ytterliga-

re så att 4 punkten i andra stycket i beslutsdelen

ändras som följer:

4) för sysselsättning av arbetslösa vid statliga

ämbetsverk och inrättningar i enlighet med

7 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservi-

ce, så att personal motsvarande högst 1 242 års-

verken kan anställas med löner motsvarande en

månadslön på högst 2 300 euro, samt för de kost-

nader som föranleds av att arbete ordnas.

63. Betalningar som föranleds av skuldkonverte-

ring  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 25 000 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning till

statsgarantifonden av de betalningar som hänför

sig till den överenskommelse om skuldkonverte-

ring på 30 miljoner US-dollar som trädde i kraft

mellan Finland och Ryssland den 15 augusti

2006 och till täckande av skillnader i valutakur-

serna.



4452 Nr 737

64. Överföringsutgifter för investeringar i sys-

selsättningsfrämjande syfte  (förslagsanslag)

Fullmakt.  Motiveringen till momentet ändras

så att nya förbindelser för investeringar i syssel-

sättningsfrämjande syfte får år 2009 ingås till ett

belopp av sammanlagt högst 29 400 000 euro,

med undantag för det område som omfattas av

förvaltningsförsöket i Kajanaland. Av detta be-

lopp får 8 000 000 euro användas så att fullmak-

ten får föranleda utgifter tidigast år 2012. 

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att av fullmakten reserveras 8 000 000 euro

för användning inom de områden med plötsliga

omstruktureringar som statsrådet har valt ut,

varav fullmakten på 3 000 000 euro får föranle-

da utgifter tidigast år 2012.

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinan-

sieringsverksamhet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för betalning av

sådana kostnader som ska tas ut hos låntagaren i

samband med ränta eller annars och som föran-

leds Statskontoret av åtgärder som behövs för att

skydda mot ränte- och valutarisker som de lån

som beviljats för refinansieringsverksamhet

föranleder.

87. Kapitallån till Finnvera Abp för kapitalise-

ring av Finlands Exportkredit Ab  (fast anslag)

Från anslaget under momentet avdras 6 000 000

euro.

89. Kapitallån till Finnvera Abp  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

50 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas för att bevilja Finnvera Abp

kapitallån utan ränta och säkerhet i enlighet med

12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006).

50. Regionutveckling och strukturfondspoli-

tik

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 680 000

euro.

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s

strukturfondsprogram under programperioden

2007—2013  (förslagsanslag)

I motiveringen till momentet ändras 5 punkten så

att anslaget tillsammans med anslagen under

moment 32.50.65 får användas för anställning av

den personal motsvarande högst 430 årsverken,

varav andelen för tekniskt bistånd är 136 årsver-

ken, som behövs för genomförande av de pro-

gram som Europeiska socialfonden delfinansie-

rar.

65. Statlig medfinansiering i EU:s struktur-

fondsprogram under programperioden 2007—

2013  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

25 000 000 euro.

60. Energipolitik

40. Energistöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att stöd får beviljas till ett belopp av högst

78 100 000 euro år 2009.

50. Vissa understöd för energiekonomin  (reser-

vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att andra

stycket i beslutsdelen ändras som följer:

Anslaget får användas till betalning av under-

stöd till föreningar för verksamhet som stöder

målen med energipolitiken. Med detta avses så-

dan verksamhet som främjar energisparande, an-

vändningen av förnybara energikällor och torv-

produktionen. Understöden är i första hand av-

sedda för föreningar med små ekonomiska resur-
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ser. Understöd kan beviljas i form av allmänt un-

derstöd för stödjande av föreningens stadgeenli-

ga verksamhet.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social

trygghet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 285 000

euro.

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus  (re-

servationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett treår-

igt reservationsanslag.

05. Omkostnader för statens skolhem  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett treår-

igt reservationsanslag.

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för

uppbyggande och upprätthållande av ett elektro-

niskt arkiv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 354 000 euro.

Anslaget får användas till uppbyggande och

upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för

klientuppgifter inom social- och hälsovården

och till anknytande nationell service. Till Folk-

pensionsanstalten betalas ersättning för uppbyg-

gande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgif-

ter inom social- och hälsovården och ett elektro-

niskt receptcenter samt till anknytande nationell

service enligt lagen om elektronisk behandling

av klientuppgifter inom social- och hälsovården

(159/2007) och lagen om elektroniska recept

(61/2007).

Av det treåriga reservationsanslaget på

21 000 000 euro i den fjärde tilläggsbudgeten

för 2007 återtas 4 354 000 euro.

02. Tillsyn

04. Läkemedelsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 172 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget får användas för finansiering av om-

kostnaderna för Säkerhets- och utvecklingscent-

ret för läkemedelsområdet från och med den

1 november 2009. 

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklings-

centret för läkemedelsområdet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på

300 000 euro.

Anslaget får även användas till finansiering

av forsknings- och utvecklingsprojekt som är

godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret

för läkemedelsområdet och som förverkligas ut-

anför verket. 

Anslaget får vidare användas för betalning av

de kostnader som det indragna Läkemedelsver-

ket och den indragna Utvecklingscentralen för

läkemedelsbehandling har ådragit sig före den

1 november 2009.

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av

dödsorsak  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 860 000

euro.

03. Forskning och utveckling

03. Omkostnader för Utvecklingscentralen för

läkemedelsbehandling  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget från och med den 1 november 2009

även får användas för finansiering av omkostna-
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derna för Säkerhets- och utvecklingscentret för

läkemedelsområdet.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och väl-

färd  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000

euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

30 000 000 euro.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

30 000 000 euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

80 000 000 euro.

56. Statsandel till alterneringsersättning  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000

euro.

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskassans ut-

gifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000

euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras

10 000 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

folkpensionslagen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

18 000 000 euro.

50. Stöd till veteranerna

51. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000

euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter

inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för

rättspsykiatriska undersökningar och patient-

överföringar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att till be-

slutsdelen fogas en femte punkt:

5) betalning av konsumtionsutgifter som in-

går i de ersättningar som avses i punkterna 1—2.

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i

anslutning till det grundläggande utkomstskyd-

det  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

41 200 000 euro.

39. Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten och

kommunerna för kostnader för förberedelser in-

för en pandemi  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till att

1) betala statsunderstöd till sjukvårdsdistrik-

ten för extra kostnader som orsakas av förbere-

delser inför en pandemi, och

2) betala statsunderstöd för extra kostnader

som orsakas av förberedelser inför en pandemi

till kommuner där den relativa andelen av in-

sjuknade i en pandemi är exceptionellt stor.
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80. Avbytarverksamhet för lantbruksföreta-

gare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avby-

tarservice för lantbruksföretagare  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet avdras 4 000 000

euro.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 230 000

euro.

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-

gifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 060 000

euro.

70. Fartygsinvesteringar  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000

euro.

77. Miljövårdsarbeten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000

euro.

88. Höjning av aktiekapital  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den

statliga medfinansiering som höjningen av

Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

20. Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

Motiveringen till momentet ändras så att år

2009 får såsom räntestödslån som stöds med sta-

tens bostadsfonds medel godkännas lån enligt la-

gen om räntestöd för hyresbostadslån och bo-

stadsrättshuslån (604/2001), lån enligt lagen om

räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år

2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättning-

en inom byggbranschen (176/2009), ränte-

stödslån för egnahem enligt lagen om räntestöd

för ägarbostadslån (1204/1993) och ombygg-

nadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bo-

stadsaktiebolagshus (205/1996) till ett belopp av

sammanlagt högst 1 670 000 000 euro.

Understöd

Motiveringen till momentet ändras så att Fi-

nansierings- och utvecklingscentralen för boen-

det med stöd av statsunderstödslagen (688/2001)

får bevilja tidsbundna startbidrag av statens bo-

stadsfonds medel till ett sammanlagt belopp av

högst 69 000 000 euro år 2009 till dem som låter

bygga hyresbostäder och bostadsrättsbostäder

enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån

och bostadsrättshuslån för andra än grupper med

särskilda behov. Startbidraget är 15 000 euro per

ovan avsedd nybyggd bostad i de kommuner som

förbundit sig till avsiktsförklaringen mellan sta-

ten och kommunerna i Helsingforsregionen och

fullföljer den och 10 000 euro i övriga kommu-

ner. Beloppet dras av från räntestödslånets be-

lopp.

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras

265 000 000 euro.
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09. Övriga utgifter för statsskulden

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden

(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000

euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2009 tillämpas från och 

med den 15 oktober 2009.

Helsingfors den 9 oktober 2009

På riksdagens vägnar

Sauli Niinistö

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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