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III tilläggsbudgeten för 2010

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2010:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 712 950 000

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

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

19. Övriga inkomster av skattenatur i 950 000

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

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

 i

20 377 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

 i

300 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg

 i ....

300 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

 i

10 000 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg

 i ...................................................

10 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100062
http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100070
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 691 000

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

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 10 100 000

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

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 3 786 000

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

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

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

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

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AK-
TIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 110 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 110 000 000

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

Avdelning 15

15. LÅN i —514 704 000

02. Användning av överskott i 1 355 000 000

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

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i —1 869 704 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ —1 869 704 000

Inkomstposternas totalbelopp:

328 623 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22
 euro

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 100 000

02. Republikens presidents kansli i 100 000

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

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI i 228 000

01. Förvaltning i 127 000

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

30. Justitiekanslersämbetet i 101 000

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

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 803 000

01. Utrikesförvaltningen i 502 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 502 000

10. Krishantering i 1 000

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

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 300 000

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

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 12 790 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 1 758 000

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

10. Domstolar och rättshjälp i 8 978 000

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

2 år), tillägg i ................................................................................. 108 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 2 740 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

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

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

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 597 000

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

30. Åklagarna i 394 000

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

40. Verkställighet av straff i 1 063 000

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

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 42 073 000

01. Förvaltning i 460 000

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

2 år), tillägg i ................................................................................. 112 000
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10. Polisväsendet i 4 329 000

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

20. Gränsbevakningsväsendet i 3 104 000

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 370 000

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

40. Invandring i 33 810 000

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

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —113 156 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 76 000

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

10. Militärt försvar i —113 096 000

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

ning i .............................................................................................. —121 334 000

30. Militär krishantering i —136 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (re-
servationsanslag 2 år), minskning i ................................................. —136 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 356 993 000

01. Förvaltning i 325 969 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 1 969 000
81. Lån till Lettland (förslagsanslag) i .................................................. 324 000 000
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10. Beskattningen och tullväsendet i 1 435 000

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

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

20. Tjänster för statssamfundet i 218 000

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

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

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

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

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

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

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

40. Statens regional- och lokalförvaltning i 2 177 000

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

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

70. Utvecklande av statsförvaltningen i —2 561 000

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

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

80. Stöd till landskapet Åland i —13 996 000

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

minskning i .................................................................................... —21 800 000

90. Stöd till kommunerna i 42 473 000

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

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags-
anslag), tillägg i ............................................................................. 42 473 000
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92. EU och internationella organisationer i 1 000 000

87. Förvärv av aktier i det europeiska finansiella stabiliseringsinstru-
mentet  (reservationsanslag 3 år) i .................................................. 1 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 35 726 000

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

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

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 535 000

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

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

10. Allmänbildande utbildning i 322 000

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

20. Yrkesutbildning i 7 729 000

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

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

30. Vuxenutbildning i 12 000

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

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildnings-
arbete (förslagsanslag) i ................................................................. —

40. Högskoleundervisning och forskning i 25 130 000

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

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

område (reservationsanslag 3 år) i .................................................. —
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50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 24 576 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i .............................................................................................. 251 000

52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Hel-
singfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag), till-
lägg i .............................................................................................. 107 000

70. Studiestöd i 4 000

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

80. Konst och kultur i 1 252 000

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

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

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

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

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

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

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

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

(reservationsanslag 3 år), tillägg i ................................................... 721 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 4 108 000

01. Förvaltning i —631 000

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

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

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

valtningsområde (förslagsanslag), minskning i ............................... —880 000
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20. Jordbruk i 742 000

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

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

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

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

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 1 103 000

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

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

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

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

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

60. Skogsbruk i 474 000

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

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

63. Forststyrelsen i 21 000

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

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i 322 000

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

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

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE i 38 791 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 4 898 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 77 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 4 821 000

10. Trafiknätet i 33 697 000

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

slag 2 år) i ...................................................................................... 2 804 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 10 205 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................ 13 800 000

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning i 59 000

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

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

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

50. Forskning i 147 000

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

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 25 923 000

01. Förvaltning i 3 692 000

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

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

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

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i —3 607 000

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

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

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 48 000
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05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 273 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och 

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

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

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

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i 23 753 000

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

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

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

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

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i 81 000

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

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

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i 1 455 000

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

60. Energipolitik i 549 000

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

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 17 327 000

01. Förvaltning i 4 214 000

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

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

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

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätt-
hållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) i ........... 3 500 000
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02. Tillsyn i 1 668 000

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

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

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

03. Forskning och utveckling i 348 000

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

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

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

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

20. Utkomstskydd för arbetslösa i 3 000 000

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

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

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 161 000

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

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 917 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 293 000

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

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

10. Miljö- och naturvård i 6 590 000

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

3 år), tillägg i ................................................................................. 1 290 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg i ......... 1 000 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................. 2 000 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) i ......................... 2 300 000
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20. Samhällen, byggande och boende i 34 000

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

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i —100 000 000

01. Ränta på statsskulden i —100 000 000

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

Anslagens totalbelopp:

328 623 000
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ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

Inkomster som betalats till ett ämbetsverk i dess
egenskap av arbetsgivare, försäkrings- och ska-
deersättningar, ersättningar för användning av
personalrestauranger, inkomster av att ämbets-
verkets lokaliteter tillfälligt upplåts till utomstå-
ende för enskilda tillställningar samt ersättning-
ar som betalats till ett ämbetsverk för högskole-
praktikanter och civiltjänstgörare kan, om dessa
inkomster och ersättningar nämns i beskrivning-
en av omkostnadsmomentets standardinnehåll,
såsom inkomster av ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet nettobudgeteras genom att
de dras av under omkostnadsmomentet i fråga,
även om det i motiveringen till momentet inte
har antecknats att nettoanslag beviljats under
det. Dessutom får försäljningsintäkterna av så-
dana lösa anläggningstillgångar för vilkas del
anskaffningen finansieras av omkostnadsansla-
get nettas mot omkostnadsanslaget. Försälj-
ningsintäkterna av fast egendom, finansinveste-
ringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och
lösa anläggningstillgångar som finansieras un-
der specialmomenten får dock inte nettas mot
omkostnadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrätt-
nings omkostnadsmoment i momentmotivering-
en har antecknats att ett nettoanslag beviljats el-
ler om skillnaden mellan inkomsterna av och ut-
gifterna för ämbetsverkets eller inrättningens
verksamhet har upptagits som en inkomstpost
till nettobelopp under inkomstmomentet, omfat-
tas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrätt-
ningens verksamhet och de utgifter för den som
avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets
standardinnehåll och i beslutsdelen i moment-
motiveringen av nettobudgetering. Inkomster
och utgifter som ska nettobudgeteras är härvid
bl.a.

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

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

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

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

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen
fått i form av donationer och genom testamenten
samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket
eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det
inte är fråga om ovanligt stora belopp med hän-
syn till ämbetsverkets eller inrättningens sed-
vanliga verksamhet och ekonomi, och

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

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbets-
verks eller en inrättnings verksamhet har budge-
terats under ett omkostnadsmoment under vilket
det i beslutsdelen i momentmotiveringen har an-
tecknats att ett nettoanslag beviljats, har i be-
slutsdelen i motiveringen till momentet i fråga
dessutom specificerats vilka inkomster som har
nettobudgeterats under momentet eller vilka in-
komster som inte har nettobudgeterats under
momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmo-
ment innehåller bara en del av utgifterna för äm-
betsverkets eller inrättningens verksamhet, har
på motsvarande sätt i beslutsdelen i motivering-
en till inkomstmomentet i fråga specificerats vil-
ka utgifter som har nettobudgeterats under mo-
mentet eller vilka utgifter som inte har nettobud-
geterats under det.
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Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

För ett användningsändamål som specificeras
under ett moment får inte användas något annat
anslag med ett mera allmänt användningsända-
mål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta
specificerade användningsändamål inte har ute-
slutits i motiveringen till det mera allmänna an-
slaget. Undantag kan göras om saken nämns i
motiveringen till momentet.

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

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29,
70, 74—75, 76 och 77—79 har definierats såda-
na användningsändamål med standardinnehåll
för vilka anslagen under dessa moment får an-
vändas utan att saken nämns i momentmotive-
ringen. Standardinnehållet i ett omkostnadsmo-
ment tillämpas även när omkostnaderna till följd
av nettobudgetering har budgeterats helt eller
delvis på inkomstsidan som en del av nettobud-
geten.

Då anslagen används går momentmotivering-
en före definitionen av standardinnehållet. Det
innebär att man i momentmotiveringen kan avvi-
ka från standardinnehållet antingen genom att
utesluta vissa standardanvändningsändamål el-
ler genom att foga till andra användningsända-

mål. För att uttrycka att användningsändamålen
med standardinnehåll har kompletterats används
ordet ”även”.

Omkostnadsanslag

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de
sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpen-
sioner och rehabiliteringspenningar enligt
sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i
dess egenskap av arbetsgivare men som bevil-
jats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket be-
talar arbetstagarens lön under sjukdomstiden,
moderskapsledigheten eller tiden med invalid-
pension eller rehabiliteringspenning, samt er-
sättningar som inkommit för kostnaderna för fö-
retagshälsovården. Därtill nettobudgeteras un-
der omkostnadsmomentet, enligt vad som avses
under "Brutto- och nettobudgetering", ämbets-
verkets intäkter från försäljning av lösa anlägg-
ningstillgångar, ersättning för användning av
personalrestauranger och försäkrings- och ska-
deersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets
inkomster för tillfällig upplåtelse av dess loka-
ler till utomstående för enstaka tillställningar
samt ersättningar som betalats till ett ämbets-
verk för högskolepraktikanter och civiltjänstgö-
rare.

Moment enligt utgifternas art

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp
av aktier och andra värdepapper samt investe-
ringar i form av eget kapital i aktiebolag och
andra finansinvesteringar.
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-
genhet

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 712 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 950 000  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 300 000 euro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 10 000 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 691 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom finansministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 10 100 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 3 775 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 11 000 euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och närings-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 4 500 000 euro.
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-

TÄKTSFÖRING AV VINST

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg
på 110 000 000  euro.

Avdelning 15

LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott

Under momentet upptas 1 355 000 000 euro.

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-
ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett avdrag på
1 869 704 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

02. Utgifter för pensionerade presidenter  (fast
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000
euro.

Huvudtitel 23

STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 127 000
euro.

30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 101 000
euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 502 000
euro.
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10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-
ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som
följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprung-
lig disposi-

tionsplan
I tilläggsb.,

förändring +/-
III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
disposi-

tionsplan

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

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

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

05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - - 4 100 000

06. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 560 000 - - 560 000

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

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

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya krishante-
ringsoperationer samt för andra ut-
gifter för krishantering 7 877 000 -7 110 000 -290 000 477 000

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

11. Utgifter för utbildningsinsatsen 
EUTM Somalia - +690 000 - 690 000

13. Utgifter för krishanteringsoperatio-
nen i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 8 019 000 - - 8 019 000

Sammanlagt 59 774 000 -300 000 - 59 474 000
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21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 eu-
ro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas till betalning av
utgifter för ett samarbetsprojekt mellan utrikes-
ministeriet och österrikiska utvecklingssamar-
betsverket ADA (Austrian Development Agen-
cy).

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig disposi-
tionsplan III tilläggsb., tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

01. Civil krishantering 17 745 000 +1 000 17 746 000

02. Valobservatörer 200 000 - 200 000

03. Fredsmedling 400 000 - 400 000

Sammanlagt 18 345 000 +1 000 18 346 000
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får sådana räntestödskrediter som Finnve-

ra går i borgen för och vilka kan beviljas högst
70 900 000 euro i räntestöd godkännas till ett
värde av högst 120 000 000 euro.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsb.,
tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 205 383 000 - 205 383 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda län-
der och regionera 264 383 000 +300 000 264 683 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 49 605 000 - 49 605 000

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats 
enligt land 43 000 000 - 43 000 000

5. Humanitärt bistånd 69 688 000 - 69 688 000

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-
funktioner och utvecklingspolitisk infor-
mation 4 745 000 - 4 745 000

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

8. Understöd till medborgarorganisationer-
nas utvecklingssamarbete, Servicecentra-
len för utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssamarbetet 83 700 000 - 83 700 000

9. Räntestöd 15 000 000 - 15 000 000

Sammanlagt 737 504 000 +300 000 737 804 000

a. 1 630 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens departement 
för utvecklingssamarbete (DFID), 1 000 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesminis-
teriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF) och 300 000 euro utgör utgifter för samarbetsprojekt mellan 
utrikesministeriet och österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).
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Dessutom ändras fördelningen av fullmakter
att bevilja medel och ingå avtal under momentet
enligt följande:

Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000
euro.

03. Vissa verks omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 158 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att tjänsterna som chef för rättsregistercentralen
och som chef för centralen för undersökning av
olyckor kan ombildas från i 4 § 2 mom. 5 punk-
ten (593/2005) i statstjänstemannalagen
(750/1994) avsedda tjänster som har specifice-
rats i statsbudgeten till tjänster som föreskrivs i
1 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994).

04. Forskning och utveckling  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000
euro.

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

Ursprunglig för-
delning

III tilläggsb.,
förändring +/-

Ändrad fördel-
ning

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 679 600 000 -33 900 000 645 700 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda län-
der och regioner 262 877 000 - 262 877 000

3. Europeiska utvecklingsfonden - - -

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats 
enligt land 23 260 000 - 23 260 000

5. Humanitärt bistånd - - -

6. Planering av utvecklingssamarbetet, 
stödfunktioner och utvecklingspolitisk 
information 7 050 000 - 7 050 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision - - -

8. Understöd till medborgarorganisationer-
nas utvecklingssamarbete, Servicecent-
ralen för utvecklingssamarbete (KePa) 
och informationen om utvecklingssamar-
betet 100 450 000 -5 000 000 95 450 000

9. Räntestöd 32 000 000 +38 900 000 70 900 000

Sammanlagt 1 105 237 000 - 1 105 237 000
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20. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 460 000
euro.

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 89 000
euro.

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 108 000
euro.

03. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 740 000
euro.

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

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttviste-
nämndens omkostnader  (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000
euro.

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

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

05. Omkostnader för allmänna intressebevak-
ningstjänster  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 313 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att tred-
je stycket stryks.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000
euro.

20. Betalningsstörningar, utsökning och kon-
kursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakning-
ens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 597 000
euro.

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

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 394 000
euro.

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 063 000
euro.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 348 000
euro.
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03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 112 000
euro.

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 329 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget får användas även till be-
talning av de utgifter som ska betalas enligt 2 § i
förordningen om polisförvaltningen i landska-
pet Åland (1177/2009).

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 104 000
euro.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000
euro.

02. Nödcentralsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 318 000
euro.

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 672 000
euro.

20. Samhällsorientering för återflyttare  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 129 000
euro.

30. Statlig ersättning till kommunerna   (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget får användas även till betalning av hy-
ror för väntetiden i samband med att flyktingar
flyttar till kommunen, till ersättning av kostna-
derna för inkvartering i familjegrupphem av
minderåriga asylsökanden som fått uppehålls-
tillstånd och till betalning av arvode till den fö-
reträdare som tingsrätten anvisat dem.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
31 009 000 euro.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 76 000
euro.

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 238 000
euro.

Fullmakter 
Det maximala beloppet för beställningsfull-

makten för NH90-utbildningstjänster ökas med
5 950 000 euro till 11 300 000 euro. Dessutom
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förlängs betalningstiden för utgifterna för be-
ställningsfullmakten för NH90-utbildningstjäns-
ter till 2014, och den tidsmässiga fördelningen
av utgifterna ändras så att användningen av be-
ställningsfullmakten får föranleda staten utgif-
ter på högst 3 550 000 euro före utgången av
2010, högst 5 350 000 euro före utgången av
2011, högst 7 100 000 euro före utgången av
2012, högst 9 100 000 euro före utgången av
2013 och högst 11 300 000 euro före utgången
av 2014. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser
och signaltruppernas underhållsband (IVVV 1)
minskas med 362 000 euro till 19 315 000 euro.
Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för
beställningsfullmakten för IVVV 1 ändras dess-
utom så att användningen av beställningsfull-
makten får föranleda staten utgifter på högst
15 267 000 euro före utgången av 2010 och
högst 19 315 000 euro före utgången av 2011.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet förut-
sätter (Beställningsfullmakten för omkostnader
år 2010) höjs med 649 000 euro till 70 443 000
euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifter-
na för beställningsfullmakten för omkostnader
ändras dessutom så att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter till
ett belopp av högst 5 030 000 euro före utgång-
en av 2010, högst 49 614 000 euro före utgång-
en av 2011 och högst 70 443 000 euro före ut-
gången av 2012.

Maximibeloppet för den beställningsfullmakt
som beviljats för anskaffning av grundläggande
flygutbildning och tekniskt stöd till Vinka-ut-
rustningen ökas med 2 112 000 euro till
34 512 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen
av utgifterna för beställningsfullmakten för
grundläggande flygutbildning med VN-materiel
ändras så att användningen av beställningsfull-
makten får föranleda staten utgifter till ett be-
lopp av högst 1 100 000 euro före utgången av
2010, högst 5 681 000 euro före utgången av
2011, högst 10 262 000 euro före utgången av
2012, högst 14 843 000 euro före utgången av

2013, högst 19 424 000 euro före utgången av
2014, högst 24 005 000 euro före utgången av
2015, högst 28 586 000 euro före utgången av
2016, högst 32 088 000 euro före utgången av
2017 och högst 34 512 000 euro före utgången
av 2018.

År 2010 får avtal ingås till ett belopp som
motsvarar det belopp av beställningsfullmakten
för IVVV 1, beställningsfullmakten för KEHO
2009 och beställningsfullmakten för omkostna-
der år 2007 som inte är bundet, under förutsätt-
ning att de årliga betalningarna på grund av
dessa avtal inte överstiger de penningbelopp
som anförs i finansieringsplanen för beställ-
ningsfullmakterna i fråga. 

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

Från anslaget under momentet avdras
121 334 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att av anslaget får högst 342 647 000 euro an-
vändas till betalning av utgifter som föranleds av
tidigare beviljade beställningsfullmakter, högst
143 941 000 euro till betalning av utgifter för
beställningsfullmakter som beviljas 2010, högst
26 201 000 euro till betalning av utgifter som
föranleds av ändringar i index och valutakurser i
samband med beställningsfullmakter samt högst
63 936 000 euro för andra anskaffningar av för-
svarsmateriel.

Fullmakter
Momentets motivering ändras så att år 2010

får avtal ingås för det obundna belopp av beställ-
ningsfullmakterna för kompletterande av bered-
skapsförbandens utrustning (VYV 2) och för ut-
vecklande av marinen och spaningen (PVKEH
2005), dock så att fördelningen av de årliga ut-
gifterna som föranleds av beställningsfullmak-
terna inte ändras.

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

Fördelningen av de årliga utgifterna för be-
ställningsfullmakten för materiell utveckling av
försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006), samman-
lagt 600 832 000 euro, ändras så att användning-
en av fullmakten får föranleda staten utgifter om
högst 477 032 000 euro före utgången av 2010,
högst 585 632 000 euro före utgången av 2011
och högst 600 832 000 euro före utgången av
2012.

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

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

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för strategisk lufttransportkapacitet (SAC) ökas
med 120 000 euro till 20 320 000 euro. Samti-
digt ändras fördelningen av de årliga utgifterna

för beställningsfullmakten för SAC så att an-
vändningen av  beställningsfullmakten får föran-
leda staten utgifter till ett belopp av högst
18 400 000 euro före utgången av 2010 och
högst 20 320 000 euro före utgången av 2011. 

Det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för materiell utveckling av försvarsmak-
ten 2009 (PVKEH 2009) ökas med 6 313 000
euro till 1 237 191 000 euro. Samtidigt ändras
fördelningen av de årliga utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2009 så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter till ett belopp av högst
388 205 000 euro före utgången av 2010, högst
565 716 000 euro före utgången av 2011, högst
795 815 000 euro före utgången av 2012, högst
1 016 855 000 euro före utgången av 2013,
högst 1 193 351 000 euro före utgången av 2014
och högst 1 237 191 000 euro före utgången av
2015.

Det maximala beloppet för beställningsfull-
makten för teknisk forskning, produktutveck-
ling och projektberedning (TTK-PROTO 2010)
minskas med 5 530 000 euro till 69 890 000 eu-
ro. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga
utgifterna för beställningsfullmakten TTK-PRO-
TO 2010 så att användningen av beställnings-
fullmakten får föranleda staten utgifter till ett
belopp av högst 18 820 000 euro före utgången
av 2010, högst 45 370 000 euro före utgången av
2011, högst 68 490 000 euro före utgången av
2012 och högst 69 890 000 euro före utgången
av 2013.

30. Militär krishantering

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

Från anslaget under momentet avdras 136 000
euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprung-
lig disposi-

tionsplan
I tilläggsb.,

förändring +/-
III tilläggsb.,

förändring +/-

Ändrad
disposi-

tionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyr-
ka i Kosovo (KFOR-operationen) 11 953 000 - - 11 953 000

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

03. Utgifter för militärobservatörsverksam-
heten 3 108 000 - - 3 108 000

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

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

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

07. Gemensamma utgifter för krishante-
ringsoperationer 4 913 000 - - 4 913 000

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

09. Utgifter för löner, flyttning och boende 
för EU:s stridsgrupper under utbildnings-
tiden samt för överföringsersättningar 7 458 000 - - 7 458 000

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

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

13. Utgifter för Atalanta-operationen 30 000 - - 30 000

20. I reserv för merutgifter för pågående ope-
rationer eller för förlängning av dem, för 
eventuella nya krishanteringsoperationer 
samt för andra utgifter för krishantering 316 000 - - 316 000

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

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 969 000
euro.

81. Lån till Lettland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 324 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja ett lån

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

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 487 000
euro.

Därutöver ändras motiveringen till momentet
så att meningen ”Av anslaget har 10 000 000
euro reserverats för genomförandet av strategis-
ka IT-projekt.” i andra stycket stryks. 

02. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 948 000
euro. 

63. Återbetalda skatter  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet preciseras så att an-
slaget enligt 83 § i punktskattelagen (182/2010)
får användas även till återbetalning av punkt-
skatt på produkter som har beskattats i Finland,
men som används för ett skattefritt ändamål el-
ler som inte konsumeras i Finland.

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 192 000
euro.

Därutöver kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget får användas till för-
skottsbetalningar för anskaffning av informa-
tionssystem som behövs för hantering av arbets-
pensionsförsäkringar. 

02. Omkostnader för enheten för statsrådets in-
formationsförvaltning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000
euro.

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktio-
nen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 eu-
ro.

88. Senatfastigheter

Motiveringen till momentet kompletteras så att
Senatfastigheter ges rätt att för det eller de bo-
lags räkning som ska bildas i anslutning till Öm-
sesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera över-
låta tomterna nr 1 och 2 (fastighetsbeteckningar-
na 91-2-17-1 och 91-2-17-2) i kvarter 2017 i 2
stadsdelen (Gloet) i Helsingfors stad för en kö-
pesumma av 23,5 miljoner euro samt på de övri-
ga villkor som Senatfastigheter ställer.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forsk-
ningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 241 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000
euro. 

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 eu-
ro.
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40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Omkostnader för statens regionförvaltnings-
verk  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000
euro.

02. Magistraternas omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 277 000
euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

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

Från anslaget under momentet avdras 61 000 eu-
ro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att full-

makten under punkt 2 för utvecklande, anskaff-
ning och upprätthållande av ett informationssys-
tem till stöd för beredningen av budgeten och
rambeslut för statsfinanserna höjs från
3 500 000 euro till 4 400 000 euro.

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

Från anslaget under momentet avdras 2 500 000
euro.

80. Stöd till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 804 000
euro.

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland  (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
21 800 000 euro.

90. Stöd till kommunerna

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget för planering och genomförande av ser-
vicehelheterna och stödtjänsterna inom ramen
för SADe-programmet också får användas till
betalning av utgifter som föranleds av avlönan-
de av personal i en omfattning som motsvarar
högst 10 årsverken och andra utgifter på grund
av detta.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
42 473 000 euro.

92. EU och internationella organisationer

87. Förvärv av aktier i det europeiska finansiel-
la stabiliseringsinstrumentet  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får användas till teckning av aktier i

det specialfinansieringsbolag som kallas det
europeiska finansiella stabiliseringsinstrumen-
tet, till betalning av nödvändig förhandsfinansie-
ring för inledande av bolagets verksamhet samt
till betalning av andra utgifter i anslutning till
genomförandet av arrangemanget.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINIS-

TERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

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

01. Undervisnings- och kulturministeriets om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 152 000
euro.
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02. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att anslaget även får användas 

4) till ett understöd på 290 000 euro till same-
tinget att delas ut för framställning av läromedel
på samiska språket.

03. Omkostnader för centret för internationell
mobilitet och internationellt samarbete CIMO
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000
euro.

40. Ersättning för ordnande av tilläggspensions-
skydd  (fast anslag)

Under momentet beviljas 512 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ning på grund av tilläggspensionsskydd som
hänför sig till bolagisering till Certia Oy och till
Utbildningscentret för undervisningssektorn
Educode Oy.

51. Understöd för kyrklig och religiös verksam-
het  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 322 000
euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att Haukkaranta skola får ingå ett
hyresavtal som gäller temporär hyrning av loka-
ler för skolans bruk så att avtalet föranleder kost-
nader på årsnivå till högst 80 000 euro under
åren 2011—2015.

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras som
följer:

Fullmakter
Hyresavtal som gäller sameområdets utbild-

ningscentrals lokaler kan ingås så att den ökning
av hyreskostnaderna som föranleds av avtalen på
årsnivå är högst 30 000 euro från ingången av
2011 och högst 170 000 euro från ingången av
2012.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsb.,
förändring +/-

Ändrad disposi-
tionsplan

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

2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, sköt-
seln av vissa av den förflyttade befolkningens 
hjältegravar och iståndsättning av begrav-
ningsplatser i det avträdda området 267 000 - 267 000

— varav i byggnadsunderstöd och understöd 
för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor 
(högst) 152 000 - 152 000

3. Understöd till registrerade religionssamfund 200 000 +30 000 230 000

Sammanlagt 2 547 000 +30 000 2 577 000
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Hyresavtal som gäller centret för sjösäker-
hetsutbildningens lokaler kan ingås så att ök-
ningen av hyreskostnaderna på årsnivå är högst
110 000 euro från ingången av 2012.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 700 000
euro.

30. Vuxenutbildning

20. Undervisningsväsendets personalutbildning
och vissa andra utgifter  (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000
euro.

30. Statsandelar för driftskostnader för läroan-
stalter för fritt bildningsarbete  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att av an-
slaget får högst 7 673 000 euro användas för un-
derstöd i form av studiesedlar och understöd för
kvalitetsutveckling och annan utveckling, extra
understöd och stödjande av programmet för
strukturell utveckling samt kvalitetspris enligt
14 § i lagen om fritt bildningsarbete.

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att be-

villningsfullmakten för Finlands Akademis
forskningsprojekt som ska finansieras under mo-
menten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från
361 464 000 euro till 366 249 000 euro.

01. Finlands Akademis omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000
euro.

02. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 76 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000
euro.

04. Depåbibliotekets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 eu-
ro.

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsen-
det och vetenskapens område  (reservationsan-
slag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

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

50. Statlig finansiering av universitetens verk-
samhet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 576 000 euro.

51. Finlands Akademis forskningsanslag  (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 251 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 107 000
euro.

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

70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för stu-
diestöd  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 eu-
ro.
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80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för
konst och konstkommissionerna  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 56 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 297 000
euro.

04. Museiverkets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 105 000
euro. 

05. Omkostnader för biblioteket för de synska-
dade  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000
euro.

06. Omkostnader för det Nationella audiovisuel-
la arkivet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000
euro.

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tilläggsanslag på
4 000 euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 eu-
ro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 721 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 122 000
euro.

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-
teriets informationstjänstcentral  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 58 000
euro.

03. Landsbygdsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 64 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får till landskapet Åland betalas
ersättningar enligt lagen om förfarandet vid

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-
positionsplan

III tilläggsb.,
tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

1. Museiverket 2 220 000 +721 000 2 941 000

2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 280 000 - 2 280 000

Sammanlagt 4 500 000 +721 000 5 221 000
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skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygds-
näringar (1336/1992).

04. Nämndernas omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 eu-
ro.

22. Samarbetsforskning  (reservationsanslag
3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett netto-
anslag. 

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkoms-
ter de statliga ämbetsverkens och inrättningar-
nas andelar i projekt för samarbetsforskning.

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

Från anslaget under momentet avdras 880 000
euro.

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 742 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för överföring av
anslag till utlandet för genomförande av sådana
projekt som avses i lagen om statliga ämbets-
verks och inrättningars deltagande i utvecklings-
samarbete (382/1989) samt för betalning av så-
dana nödvändiga förskott som hänför sig till pro-
jekten till ett belopp av högst 20 000 euro till
projektaktörer i det land där utvecklingssamar-
betet pågår.

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-
odlingen  (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya

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

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
som Europeiska kommissionen har godkänt för
åren 2007—2013 och stöden för främjande av
djurens välbefinnande samt beslut fattas om be-
viljande av stöd inom systemet med stöd för
icke-produktiva investeringar så att de åren
2011—2019 orsakar utgifter om sammanlagt
högst 84 000 000 euro.

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag
2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser som ingås år 2010 i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Euro-
peiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 får föranleda utgifter på samman-
lagt högst 94 000 000 euro under åren 2011—
2014.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-
tet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 223 000
euro.

41. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 880 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av statsunder-
stöd uppgående till högst 4 880 000 euro för
destruktion av animalieproduktionsdjur som
dött på gårdarna.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 77 000
euro.
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41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse  (för-
slagsanslag) 

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

60. Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 210 000
euro.

Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till
personalkostnaderna för statsbidragsverksamhe-
ten.

63. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvalt-
ningsuppgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000
euro.

70. Infrastruktur för fastigheter och geogra-
fisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 299 000
euro.

02. Geodetiska institutets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000
euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets ge-
mensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 77 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 821 000
euro.

10. Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 279 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till teck-
nandet av aktier i bolag som bedriver forsk-
nings-, produktutvecklings- och innovations-
verksamhet inom fastighets- och byggbran-
schen. 

20. Bastrafikledshållning  (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 609 000
euro.

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

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget under omkostnadsmomen-
tet i enlighet med användningsändamålen med
standardinnehåll även får användas för uppfyl-
landet av sådana obligatoriska lagstadgade skyl-
digheter som kan ge upphov till utgifter också
under kommande finansår.

Fullmakt
Trafikverket ges rätt att ingå avtal om projek-

ten för en grundlig förbättring av banavsnittet
Seinäjoki—Uleåborg, en grundlig förbättring av
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banavsnittet Tammerfors—Orivesi och istånd-
sättning av bangården i Kotolahti hamn till ett
totalkostnadsbelopp av högst 40 miljoner euro
exklusive mervärdesskatt, förutsatt att VR-
Group Ab står för kostnaderna. För att genomfö-
ra projekten får Trafikverket ingå ett avtal med
VR-Group Ab enligt vilket VR-Group Ab finan-
sierar kostnaderna för statens banarbeten utan att
staten blir återbetalningsskyldig.

34. Statsbidrag för planering av en metrolinje
västerut  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 804 000 euro.
Anslaget får användas till utbetalning av stöd

till Helsingfors stad och Esbo stad för planering
av en metrolinje västerut, dock så att statens an-
del uppgår till högst 30 % av planeringskostna-
derna exklusive momsutgifterna. När det gäller
det ekonomiska bidraget till planeringen av pro-
jektet efter åren 2007, 2008 och 2009 kan förbin-
delser ingås så att understödet, inklusive det be-
viljade anslaget för 2010, uppgår till samman-
lagt högst 15 miljoner euro och därutöver högst
30 % av kostnaderna exklusive momsutgifter.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 205 000 euro.

78. Vissa trafikledsprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 800 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av utgifter som
föranleds av avtal som ingåtts under tidigare år
och innevarande budgetår.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket ges rätt att ingå avtal om genom-
förandet av första etappen av projektet för för-
bättrandet av servicenivån på banavsnittet Sei-
näjoki—Uleåborg till ett belopp av högst 7,1
miljoner euro, första fasen av vägprojektet rv 14
Nyslotts centrum till ett belopp av högst 20 mil-
joner euro i stället för högst 25 miljoner euro,
som beviljades i den första tilläggsbudgeten för

2009, och andra fasen av vägprojektet rv 14 Ny-
slotts centrum till ett belopp av högst 80 miljo-
ner euro.

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till be-
talning av medlemsavgifter till internationella
organisationer.

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

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

Från anslaget under momentet avdras 10 000 eu-
ro.

50. Forskning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 147 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till be-
talning av medlemsavgifter till internationella
organisationer.

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 521 000
euro.
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02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 136 000
euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde  (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 965 000
euro.

20. Innovationspolitik och företagens interna-
tionalisering

01. Geologiska forskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 175 000
euro.

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

02. Statens tekniska forskningscentrals omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000
euro.

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000
euro.

05.  Mätteknikcentralens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 273 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till be-
talning av utgifter som gäller medfinansierings-
andelen för projekt som genomförs med stöd ur
EU-fonder.

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 119 000
euro.

07. Omkostnader för Centralen för turistfräm-
jande  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000
euro.

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 500 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om finansiering får fattas till
ett belopp av högst 452 966 000 euro år 2010.

Momentets 3 punkt i det tredje stycket i moti-
veringen ändras som följer: 

3) för nationell och Europeiska unionens
medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt. 

Dessutom kompletteras tredje stycket i moti-
veringen som följer:

7) för utveckling av informationstjänst och
standardisering inom träbyggande.

Dessutom ändras 5 punkten i det fjärde styck-
et i motiveringen till momentet som följer:

5) för nationell och Europeiska unionens
medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspoli-
tik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 253 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 170 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att förbindelser för stöd enligt lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företagsverk-
samhet under 2010 får ingås till ett belopp av
högst 40 448 000 euro, med undantag för det
område som omfattas av förvaltningsförsöket i
Kajanaland.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 330 000
euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till be-
talning av de sysselsättningsanslag som före den
1 januari 2010 har riktats till universiteten och
med vilka arbetslösa arbetssökande har anställts.

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

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja Finlands

Industriinvestering Ab kapitallån enligt 12 kap.
1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och
säkerhet för tryggande av finansieringen av
affärsverksamheten och tillväxten vid företag
med snabb tillväxt och internationalisering samt
för kapitalinvesteringsverksamhet som främjar
internationaliseringen av Finlands Industriin-
vestering Ab.

40. Företagens omvärld, marknadsreglering 
och arbetslivet

01. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 34 000
euro.

02. Konkurrensverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000
euro.

04. Konsumentforskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000
euro.

50. Regionutveckling och strukturfondspoli-
tik

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 455 000
euro.

60. Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 549 000
euro.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 333 000
euro.

Tjänsten som avdelningschef vid den admi-
nistrativa avdelningen omvandlas från och med
den 1 juli 2010 till en tjänst som inte specifice-
ras i statsbudgeten.

02. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000
euro.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social
trygghet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 371 000
euro.

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för
uppbyggande och upprätthållande av ett elektro-
niskt arkiv  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.
Anslaget får användas för uppbyggande och

upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för kli-
entuppgifter inom social- och hälsovården och
anknytande nationell service. Till Folkpensions-
anstalten betalas ersättning för uppbyggande av
ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom
social- och hälsovården och ett elektroniskt
receptcenter samt för anknytande nationell ser-
vice enligt lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007) och lagen om elektroniska recept
(61/2007).
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02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 69 000
euro.

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 587 000
euro.

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000
euro.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och väl-
färd  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 348 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till teck-
nande av aktiekapital för högst 20 000 euro vid
aktieemissionen i SalWe Oy som styr, samord-
nar och finansierar forskning och utveckling
inom området för hälsa och välfärd.

10. Utjämning av familje- och boendekostna-
der samt vissa tjänster

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

Under momentet beviljas 1 236 000 euro.
Enligt 11 § i lagen om tolkningstjänst för han-

dikappade personer (133/2010) ersätter staten
Folkpensionsanstalten för de kostnader ordnan-
det av tolkningstjänst med stöd av lagen medför.
Anslaget får användas för betalning av ersätt-
ning till Folkpensionsanstalten för kostnader
som föranleds av uppbyggnaden av ett informa-

tionssystem som hänför sig till överföringen av
tolktjänster.

28. Omkostnader för allmänna fonden för social
trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 700 000
euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 000 000 euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
21 000 000 euro.

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndig-
heternas ansvarsområde för arbetarskyddet  (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 161 000
euro. 

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000
euro.

04. Finlands miljöcentrals omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 151 000
euro.
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10. Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård  (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till avlönande av per-
sonal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst
20 årsverken.

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-
gifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 290 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas för den statliga
medfinansieringen på högst 40 % i byggnads-
projektet vid naturcentrumet i Liminganlahti.

61. Främjande av miljövården  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till åt-
gärder som krävs för ordnande av sådan rådgiv-
ning för varje fastighet som verkställigheten av
statsrådets förordning om behandling av hus-
hållsavloppsvatten i områden utanför vattenver-
kens avloppsnät (542/2003) kräver samt till un-
derstöd i pilotområden för rådgivande organisa-
tioner och sammanslutningar.

70. Fartygsinvesteringar  (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas för anskaff-
ning av ett oljeuppsamlingssystem för kombina-
tionsfartyg.

88. Höjning av aktiekapital  (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 300 000
euro.

Anslaget får användas till betalning av den
statliga medfinansiering som höjningen av
Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

20. Samhällen, byggande och boende

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 34 000
euro. 

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
100 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2010 tillämpas från och 
med den 1 juli 2010.
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På riksdagens vägnar
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Seppo Tiitinen
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