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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde
tilläggsbudget för 2007.

Ekonomiska utsikterDen uppfattning om den ekonomiska utvecklingen som ligger till
grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministe-
riets konjunkturprognos från september 2007.

Den starka högkonjunkturen fortsätter inom den internationella
ekonomin, eftersom den långsammare ekonomiska tillväxten i För-
enta staterna har kompenserats av stark tillväxt på andra håll. Även
om den senaste tidens oro på den internationella finansmarknaden
har lett till större osäkerhet i fråga om tillväxtutsikterna inom
världsekonomin, är det motiverat att bedöma att tillväxten inom
världsekonomin i år kommer att nå upp till 5 %. Tillväxten inom eu-
roområdet bedöms bli 2½ % till följd av den starka tillförsikten
bland företag och konsumenter.

I Finland fortsatte tillväxten i den totala produktionen att vara
snabb under den första hälften av 2007, och tillväxten för hela året
uppskattas bli 4½ %, dvs. betydligt större än vad som förutspåddes
i samband med beredningen av 2007 års budget och vårens tilläggs-
budget. Högkonjunkturen stärks inte bara av att den internationella
ekonomin redan är inne på fjärde året av snabb tillväxt, utan också
av räntenivån som fortfarande är låg med tanke på det ekonomiska
läget och av skattelättnaderna. Både nettoexporten och den inhems-
ka efterfrågan stöder tillväxten. Ökningen i löntagarnas realinkoms-
ter blir långsammare under år 2007, men tillsammans med den för-
bättrade sysselsättningen leder statens inkomstskattelättnader till
ökad köpkraft för hushållen. Antalet sysselsatta kommer i år att öka
med närmare 50 000 främst inom service- och byggbranschen, men
också en aning inom industrin. Sysselsättningsgraden förutspås sti-
ga till 70 %. Arbetslöshetsgraden sjunker till 6,7 %. Stegringen i
konsumentpriserna har i år blivit nästan en procentenhet snabbare
och närmar sig 2½ %, bl.a. på grund av att boendekostnaderna har
ökat.

InkomstposternaI tilläggsbudgetpropositionen föreslås att kalkylen över de ordina-
rie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 1 405 miljoner euro.
Detta beror till stor del på försäljningen av aktier och på att förvänt-
ningarna i fråga om den totala ekonomin uppdaterades i september.

Det föreslås att kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur
höjs med ett nettobelopp på 812 miljoner euro jämfört med det som
budgeterats tidigare. Eftersom den ekonomiska tillväxten är starka-
re än vad som bedömdes i våras, ökar skatteunderlaget snabbare än
vad tidigare bedömningar ger vid handen. 

Intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 710 miljoner euro på
basis av det belopp som influtit och de förhandsuppgifter som man
fick då beskattningen för 2006 färdigställdes. Med stöd av de löne-
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ökningar som man beslutade om i somras och den förbättrade sys-
selsättningen har tillväxtkalkylen för löneinkomsterna för 2007
höjts till 5,7 % från vårens uppskattning på 3,7 %. Tillväxtkalkylen
för kapitalinkomsterna har likaså höjts från 8 % till 16½ % bl.a. till
följd av den gynnsamma utvecklingen inom virkeshandeln. Företa-
gens goda resultatutveckling fortsätter i år, och tillväxtkalkylen i
fråga om skatteunderlaget för samfundsskatten har höjts från 5½ %
till 7 %.

På basis av det belopp som influtit höjs inkomstposten i fråga om
överlåtelseskatten med 140 miljoner euro och i fråga om källskatten
på ränteinkomster med 70 miljoner euro. Avkastningskalkylen i frå-
ga om arvs- och gåvoskatten sänks med 100 miljoner euro. Försälj-
ningen av nya personbilar kommer antagligen att stanna på en lägre
nivå än i fjol. Därför har inkomstposten sänkts med 60 miljoner euro
i fråga om bilskatten.

Kalkylen över inkomsterna från försäljning av aktier höjs med
470 miljoner euro till 890 miljoner euro med stöd av försäljningen
av aktier. Kalkylen över ränteinkomster höjs med 80 miljoner euro
på grund av att beloppet av likvida medel är större än beräknat och
på grund av att räntenivån har stigit.

Balans och statsskulden Det föreslås att förvaltningsområdenas utgifter minskas med ett
nettobelopp på 21 miljoner euro. På grund av den sjunkande arbets-
lösheten minskar behovet av anslag med ca 120 miljoner euro. Sta-
tens andel av sjukförsäkringsutgifterna och vissa pensionsutgifter
minskar med ca 70 miljoner euro på grund av att kalkylerna över
förmånsutgifter har preciserats. Dessutom minskar statens pen-
sionsutgifter med 25 miljoner euro. Behovet av anslag minskar ock-
så på grund av att kalkylen över EU-medlemsavgiften minskar med
98 miljoner euro. Utbetalningarna från EU:s strukturfonder ökar
med nettobelopp på 22,5 miljoner euro på grund av att utbetalnings-
tidtabellerna har ändrats. Övriga anslagsökningar i propositionen
uppgår till ca 270 miljoner euro. I enlighet med reglerna för använd-
ningen av inkomster från försäljning av aktier används 20 miljoner
euro av 2007 års inkomster från försäljning av aktier till investering-
ar av engångsnatur för att öka aktiekapitalet i Aloitusrahasto Vera
Oy och Finlands Industriinvestering Ab. 

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på
1 426 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amor-
teringar på statsskulden. Statsskulden amorteras således med ca 2,6
miljarder euro sammanlagt år 2007. Statsskulden beräknas uppgå
till 56 miljarder euro i slutet av 2007, vilket utgör 31½ % i förhål-
lande till bruttonationalprodukten.



ALLMÄNT
A 7

StrukturfondernaDet föreslås ett tillägg på sammanlagt 20 miljoner euro för de ut-
gifter som ska betalas ur EU:s strukturfonder under programperio-
den 2000—2006 och ett avdrag på sammanlagt 8 miljoner euro för
de utgifter som ska betalas under programperioden 2007—2013. I
utgifterna för den statliga medfinansieringen för programperioden
2000—2006 föreslås i motsvarande grad ett tillägg på sammanlagt
ca 17 miljoner euro och i utgifterna för den statliga medfinansie-
ringen för programperioden 2007—2013 ett avdrag på sammanlagt
6,5 miljoner euro. De föreslagna ändringarna föranleds av precise-
ringar i den beräknade tidpunkten för utbetalning av bevillningsfull-
makterna. Utbetalningarna för programperioden 2000—2006 kon-
centreras mer än beräknat till programperiodens sista verksamhets-
år. På motsvarande sätt har verksamheten inom projekten för
programperioden 2007—2013 kommit i gång senare än man tidiga-
re beräknade. 

MyndighetsradionätetEftersom behovet av prisstöd och underskottsunderstöd för myn-
dighetsradionätet (VIRVE) har varit större än beräknat, föreslås att
dessa stöd ökas med 2,5 miljoner euro.

De finansieringsunder-
stöd som kommunerna 
betalas enligt prövning

Det föreslås att de finansieringsunderstöd som betalas till kommu-
nerna enligt prövning ska höjas med 3,5 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2006
Bokslut

2007
Godkänd

budget (budget
+tilläggs-

budgetarna)

2007
III tilläggs-

budget-
proposition

2007
Regeringens
proposition

2007
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 39 384 40 828 140 -21 40 946
— Räntor på statsskulden 
(huvudtitel 36) 2 261 2 398 - - 2 398
Minskning av statsskulden 
(huvudtitel 37) 1 486 1 345 -140 1 426 2 631
— Nettoamorteringar 1 430 1 297 -140 1 426 2 583
— Skuldhantering 56 48 - - 48

Inkomstposter sammanlagt (exkl. 
nettoupplåning och skuldhantering) 40 979 42 173 - 1 405 43 578
— Skatteinkomster 34 692 35 774 - 812 36 586
— Övriga inkomster 6 287 5 799 - 593 6 392
— Kumulativt överskott - 600 - - 600
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Trafiksäkerheten och 
polisväsendet

Sammanlagt 5 miljoner euro reserveras för en förbättring av tra-
fiksäkerheten på barnens skolväg och i plankorsningar. Av denna
summa är 2,5 miljoner euro avsedda för basväghållningen och 2,5
miljoner euro för basbanhållningen. 

För polisen reserverar man 1 miljon euro för bättre trafiksäkerhet
och 1,4 miljoner euro för utgifterna för Schengendatasystemet. Av
de tillägg som anvisas för polisväsendet täcks 1,5 miljoner euro ge-
nom interna överföringar.

Militär krishantering Finland är berett att delta i EU:s planerade militära krishanterings-
operation i Tchad och Centralafrikanska republiken. Finansieringen
för 2007 av operationen, ca 5 miljoner euro sammanlagt, sköts ge-
nom interna överföringar utan någon ny tilläggsfinansiering.

Militärt försvar Det föreslås att tidtabellen ändras och utbetalningstiderna för-
längs för utgifterna i fråga om följande beställningsfullmakter för
anskaffning av försvarsmateriel: Kompletterande av beredskapsför-
bandens utrustning (VYV 2), Utvecklande av marinen och spaning-
en (PVKEH 2005), Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2006) och Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2007). Dessutom föreslås det att maximibeloppet för be-
ställningsfullmakten PVKEH 2007 höjs med 18,2 miljoner euro.
För övrig anskaffning av försvarsmateriel föreslår man ett tillägg på
12 miljoner euro. Det är meningen att det föreslagna tillägget för en
höjning av beställningsfullmakten och för övrig anskaffning av för-
svarsmateriel ska beaktas som avdrag i anslagen för beställnings-
fullmakter och övrig anskaffning av försvarsmateriel åren 2008—
2011. Behovet av anslag ökar inte på grund av ändringarna i beställ-
ningsfullmakterna. På grund av prisstegringen på bränsle föreslår
man ett tillägg på 5 miljoner euro för försvarsmaktens omkostnader.

I enlighet med statsrådets principbeslut föreslås det ett tilläggsan-
slag på 10 miljoner euro för anskaffning av Hawk Mk 66-plan. Be-
ställningsfullmakten för 2007—2008, till ett sammanlagt belopp av
41 miljoner euro, har också beaktats i budgetpropositionen för
2008.

Åland Det föreslås ett tillägg på 6,6 miljoner euro till avräkningsbelop-
pet till landskapet Åland. Tillägget orsakas huvudsakligen av att sta-
tens inkomster har ökat. För återbäring av intäkterna från lotteri-
skatten till landskapet Åland föreslås ett tillägg på 1,9 miljoner euro.
Detta beror på att Ålands Penningautomatförening har betalat mer
lotteriskatt än beräknat år 2006.

Avgifter till EU Det föreslås att Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen
minskas med 98 miljoner euro. Minskningen baserar sig på att man
i Europeiska unionens tilläggsbudgetar har beaktat intäktsföringen
av överskottet för år 2006, justeringarna av beloppet av den lättnad
i betalningsvillkoren som beviljats Förenade konungariket under ti-
digare år och justeringarna av den inkomstbas för år 2007 som mer-
värdesskatten och bruttonationalinkomsten tas ut på samt av de tra-
ditionella egna medlen.
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LönepolitikenDen 13 oktober 2007 nåddes resultat i förhandlingarna om ett
tjänste- och arbetskollektivavtal för perioden 2007—2010 för de an-
ställda inom statsförvaltningen. Det är meningen att underteckna
avtalet den 31 oktober 2007. Man föreslår anslagsökningar på sam-
manlagt 38 miljoner euro för de tilläggsutgifter som avtalet medför
år 2007.

Det föreslås ett anslag på 13 miljoner euro för åtgärder som är av-
sedda att öka statsförvaltningens konkurrenskraft i fråga om löner
och förbättra lönejämställdheten.

Kultursäsongen i 
Frankrike

Ett anslag på 1 miljon euro föreslås för Finlands kultursäsong i
Frankrike.

En uthållig virkes-
produktion tryggas

Ett tilläggsanslag och en fullmakt på 2 miljoner euro föreslås för
stöd huvudsakligen till åtgärder för vård av ungskog, drivning och
flisning av energivirke och till skogsföryngring.

InfrastrukturprojektFör Havsforskningsinstitutets anskaffningar av mätinstrument fö-
reslår man ett anslag på 350 000 euro. Det föreslås att medfinansie-
ringen från Helsingfors stad för trafikprojekten i Nordsjö minskas
med ett belopp på 2,3 miljoner euro, vilket motsvarar TEN-stödet
från EU. Ett anslag på 3,1 miljoner euro föreslås för ersättningar för
inlösen av jordområden för direktbanan mellan Kervo och Lahtis.
På grund av att vissa pågående trafikprojekt fördröjs eller påskyn-
das ses behoven av anslag för dem över.

FöretagspolitikenDet föreslås att bevillningsfullmakten för lån som omfattas av
Finnvera Abp:s regionala räntestöd höjs med 20 miljoner euro i syf-
te att stödja bl.a. nya företags investeringar och utveckling i regio-
ner som genomgår strukturomvandlingar. Enligt förslaget ska Finn-
vera Abp dessutom beviljas 5 miljoner euro för ökning av dotterbo-
laget Aloitusrahasto Vera Oy:s aktiekapital. För detta ändamål
kommer också Finnveras likvida medel att användas. Fonden Aloi-
tusrahasto Vera svarar på den efterfrågan på kapital som uppkom-
mer i skarven mellan finansieringen av produktutveckling och utbu-
det av privat kapital. Man föreslår vidare att Finlands Industriinves-
tering Ab beviljas 15 miljoner euro för ökning av sitt aktiekapital.
Samtidigt förbättras Industriinvesterings verksamhetsbetingelser
genom att finansieringsreglerna för bolaget luckras upp. Det är me-
ningen att använda ökningen till att inrätta en fond för fonderna till-
sammans med arbetspensionsbolagen. Syftet med denna fond är att
trygga utbudet på riskplaceringskapital för kapitalplaceringsfonder
som är inriktade på att finansiera företag som är inne i en fas av tidig
tillväxt eller som håller på att internationaliseras.

Folkpensionsanstaltens 
elektroniska arkiv för 
klientuppgifter

Folkpensionsanstalten föreslås få 21 miljoner euro i ersättning för
upprättandet av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom soci-
al- och hälsovården och ett elektroniskt receptcenter samt för an-
knytande nationell service. 

Beredskap mot en 
influensapandemi

Det föreslås ett anslag på 37 miljoner euro för anskaffning av vac-
cin för hela befolkningen med tanke på en eventuell influensapan-
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demi. Avsikten är att Finland inom ett år ska få ett vaccin som ge-
nast kan tas i bruk.

Kommittén för total-
reformen av den sociala 
tryggheten

För att utgifterna år 2007 för den kommitté som statsrådet tillsatt
för åren 2007—2009 för en reform av den sociala tryggheten ska
kunna täckas föreslår man en anslagsökning på 100 000 euro för so-
cial- och hälsovårdsministeriets omkostnader.

Miljö Det föreslås en engångshöjning på 1,2 miljoner euro av den bered-
skapsavgift som i syfte att upprätthålla oljebekämpningsberedska-
pen betalas till Rederiverket för farledsservice- och oljebekämp-
ningsfartyg. I beställningsfullmakten och anslagen för anskaffning
av ett fartyg för bekämpning av olje- och kemikalieskador föreslås
en ökning med 13 miljoner eftersom kostnadsförslaget för fartyget
har ökat.

För Forststyrelsen föreslås ett anslag på sammanlagt 0,6 miljoner
euro för utvecklandet av verksamheten i landhöjningsområdet i
Kvarkens skärgård, som är Finlands första objekt på UNESCO:s lis-
ta över världsnaturarv.

Ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro föreslås för framtagande av
bakgrundsmaterial i syfte att göra byggnaderna energieffektivare.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2007 och de föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd budget
(budget +tilläggs-

budgetarna)

III tilläggs-
budget-

proposition
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 112 649 000 - 430 000 113 079 000
22. Republikens president 9 943 000 - 33 000 9 976 000
23. Statsrådet 56 958 000 139 500 000 467 000 196 925 000
24. Utrikesministeriets förvaltnings-

område 996 970 000 - 1 470 000 998 440 000
25. Justitieministeriets förvaltnings-

område 710 709 000 - 4 040 000 714 749 000
26. Inrikesministeriets förvaltnings-

område 1 607 213 000 - 18 065 000 1 625 278 000
27. Försvarsministeriets förvaltnings-

område 2 236 381 000 - 42 007 000 2 278 388 000
28. Finansministeriets förvaltnings-

område 6 140 423 000 - -82 425 000 6 057 998 000
29. Undervisningsministeriets 

förvaltningsområde 6 567 593 000 - 23 664 000 6 591 257 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 703 511 000 - 6 458 000 2 709 969 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 1 873 993 000 - 34 654 000 1 908 647 000
32. Handels- och industriministeriets 

förvaltningsområde 1 019 886 000 - 30 431 000 1 050 317 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 11 688 273 000 - -88 772 000 11 599 501 000
34. Arbetsministeriets förvaltnings-

område 1 956 710 000 - -27 717 000 1 928 993 000
35. Miljöministeriets förvaltnings-

område 749 053 000 - 16 146 000 765 199 000
36. Räntor på statsskulden 2 397 700 000 - - 2 397 700 000
Sammanlagt (exkl. minskning av 
statsskulden) 40 827 965 000 139 500 000 -21 049 000 40 946 416 000

37. Minskning av statsskulden 1 344 716 000 -139 500 000 1 426 087 000 2 631 303 000
Sammanlagt 42 172 681 000 - 1 405 038 000 43 577 719 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2007 och de föreslagna ändringarna i inkomstpos-
terna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd budget
(budget+tilläggs-

budgetarna)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 773 576 000 812 000 000 36 585 576 000
12. Inkomster av blandad natur 3 401 640 000 513 038 000 3 914 678 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 2 162 785 000 80 000 000 2 242 785 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 834 680 000 - 834 680 000
Sammanlagt 42 172 681 000 1 405 038 000 43 577 719 000



IV tilläggsbudgeten för 2007

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 812 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 680 000 000

01. Skatt på inkomst, tillägg i ................................................................. 710 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster, tillägg i................................................ 70 000 000
03. Skatt på arv och gåva, minskning i................................................... -100 000 000

08. Acciser i 50 000 000

04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg i...................................................... 17 000 000
07. Energiskatter, tillägg i ...................................................................... 33 000 000

10. Övriga skatter i 80 000 000

03. Bilskatt, minskning i......................................................................... -60 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg i .................................................................. 140 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur i 2 000 000

09. Övriga skatteinkomster, tillägg i ...................................................... 2 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 513 038 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 680 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ... 680 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 3 604 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 3 604 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 3 333 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 3 333 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i -100 000

23. Servicecentralens inkomster, minskning i ........................................ -100 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i -141 000

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning i ................ -141 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i -2 786 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-
område, minskning i ......................................................................... -2 786 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i -1 552 000

70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, minskning i............ -2 000 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, till-

lägg i ................................................................................................. 448 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 510 000 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................... 20 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg i .......... 20 000 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i ............................. 470 000 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 80 000 000

01. Ränteinkomster i 80 000 000

07. Räntor på depositioner, tillägg i ....................................................... 80 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 405 038 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN i 430 000

30. Utrikespolitiska institutet i 430 000

21. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 430 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 33 000

02. Republikens presidents kansli i 33 000

21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 33 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 467 000

01. Statsrådet i 17 000

01. Avlöningar (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 17 000

02. Statsrådets kansli i 431 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 431 000

03. Justitiekanslersämbetet i 19 000

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 19 000

99. Statsrådets övriga utgifter i —

21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) i ............. —
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Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 470 000

01. Utrikesförvaltningen i 666 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 666 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 804 000

21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 300 000

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 255 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 36 000

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg i ...................................... 213 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 040 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 425 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 328 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 97 000

10. Domstolsväsendet i 1 404 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 49 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 61 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 294 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 188 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 188 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 566 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................. 566 000

50. Verkställighet av straff i 1 220 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 220 000
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60. Åklagarväsendet i 237 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 237 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 18 065 000

01. Inrikesministeriet i 3 050 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 454 000
23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 96 000
43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsan-

slag 3 år), tillägg i ............................................................................. 2 500 000

02. Utlänningsverket i 79 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 79 000

05. Länsstyrelserna i 414 000

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 414 000

06. Registerförvaltning i 303 000

21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 303 000

07. Häradena i 53 000

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.. 53 000

75. Polisväsendet i 5 085 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 6 585 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag), minskning i ........................................... -1 500 000

80. Räddningsväsendet i 1 201 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 351 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i...................................... 850 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 1 380 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 380 000
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97. Understöd åt kommuner i 3 500 000

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindel-
ningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) i .... —

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-
slag), tillägg i .................................................................................... 3 500 000

98. Utveckling av regionerna i 3 000 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-
turfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 10 000 000

64. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-
turfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsan-
slag), minskning i ............................................................................. -4 000 000

65. Statlig medfinansiering för Europeiska regionala utvecklingsfonden 
under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i -3 000 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 42 007 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 18 744 000

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 59 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 18 685 000

10. Militärt försvar i 23 253 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i ............ —
17. Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år) i ......... 1 500 000
18. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i......... 10 000 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 11 753 000

30. Militär krishantering i 10 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år) i.......................................................................... —

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

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -82 425 000

01. Finansministeriet i 12 178 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 168 000
22. Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 16 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i ..... 24 000
73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen 

(reservationsanslag 3 år) i................................................................. 11 970 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral i 28 000

21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 28 000

05. Statskontoret i 1 648 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning i -52 000
23. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i.............. 1 700 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i -25 000 000

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -25 000 000

18. Skatteförvaltningen i 2 003 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 2 003 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 8 457 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 6 587 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 1 870 000

40. Tullverket i 2 932 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 2 932 000

52. Statistikcentralen i 329 000

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 329 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-
förvaltningen i —

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) i ................ —
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81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i 13 000 000

03. Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvalt-
ningen (reservationslagsanslag 2 år) i .............................................. 13 000 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen i -98 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i....... -98 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 23 664 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 12 296 000

21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 146 000

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 119 000

25. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 1 000 000
27. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 31 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande 

för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 11 000 000

10. Allmänbildande utbildning i 891 000

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 891 000

20. Yrkesutbildning i 686 000

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 686 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 7 968 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 7 211 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 74 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 683 000

60. Vetenskap i 777 000

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 196 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 65 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 16 000
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24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 6 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i ................................................................................................. 494 000

70. Studiestöd i 3 000

22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 3 000

80. Konst och kultur i 1 043 000

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 6 000

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 382 000

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 227 000

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 112 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 19 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 17 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 5 000
28. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 5 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg i....... 270 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 6 458 000

10. Utveckling av landsbygden i —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..... —

20. Jordbruk i 126 000

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................... 126 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 687 000

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 187 000

22. Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 
2 år) i................................................................................................. 500 000
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 891 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 91 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i ................................................................................................. 800 000

50. Vattenhushållning i 868 000

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 18 000

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag), till-
lägg i ................................................................................................. 350 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 500 000

60. Skogsbruk i 2 768 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 284 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................... 484 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 2 000 000

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information i 358 000

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 339 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 19 000

90. Förvaltning i 756 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 193 000

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 204 000

25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 359 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska 
skadenämnden i 4 000

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......... 4 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 34 654 000

01. Kommunikationsministeriet i 82 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 82 000

24. Vägförvaltningen i 7 511 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 2 911 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 4 600 000

30. Sjöfartsverket i -3 072 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...... 255 000
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning i .................... -3 327 000

40. Banförvaltningscentralen i 23 834 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 2 566 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 3 100 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 3 300 000
79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år) i............................. 14 868 000

41. Järnvägsverket i 21 000

21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 21 000

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

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 60 000

80. Meteorologiska institutet i 175 000

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 175 000

81. Havsforskningsinstitutet i 386 000

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 386 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 5 657 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 5 474 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 183 000
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Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 30 431 000

10. Förvaltning i 1 054 000

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 541 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 513 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i 5 833 000

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 248 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 5 353 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 50 000

24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 17 000

25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 27 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 138 000

30. Företagspolitik i 22 986 000

22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 26 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) i ................................. —
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 2 000 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg i......... 960 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag) i ...................................... 5 000 000
88. Kapital till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 

3 år) i................................................................................................. 15 000 000

40. Konsument- och konkurrenspolitik i 44 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 24 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 20 000

60. Energipolitik i 514 000

21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 14 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) i ...... 500 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i -88 772 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 21 794 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 294 000

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätt-
hållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) i ........... 21 000 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-
kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 500 000

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i 202 000

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......................... 202 000

03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden i 10 000

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

04. Besvärsnämnden för social trygghet i 11 000

21. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 11 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 25 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 25 000

08. Folkhälsoinstitutet i 37 164 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 164 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............... 37 000 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 36 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 36 000

10. Strålsäkerhetscentralen i 61 000

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 61 000
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11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehand-
ling i 6 000

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 6 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning i 159 000

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 159 000

16. Allmän familjepension i -1 200 000

60. Allmän familjepension (förslagsanslag), minskning i...................... -1 200 000

17. Utkomstskydd för arbetslösa i -85 000 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i..... -68 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -14 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), minskning i . -6 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg i........ 3 000 000

18. Sjukförsäkring i -38 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), minskning i............................................................ -38 000 000

19. Pensionsförsäkring i -27 400 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i .................................. 900 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), minskning i.............................................. -5 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag), minskning i.................................................................. -23 300 000

21. Frontveteranpensioner i -1 000 000

52. Fronttillägg (förslagsanslag), minskning i........................................ -1 000 000

28. Annat utkomstskydd i -2 000 000

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning i... -2 000 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 4 700 000

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år), tillägg i......................................... 4 700 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården i 1 660 000

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 1 660 000
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Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -27 717 000

01. Arbetsförvaltningen i 118 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 116 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

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

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i 7 500 000

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 10 000 000

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i ..... 5 000 000

64. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 
under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i -4 000 000

65. Statlig medfinansiering under programperioden 2007—2013 för 
projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar (förslagsanslag), 
minskning i ....................................................................................... -3 500 000

06. Arbetskraftspolitiken i -33 356 000

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 944 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), minskning i ................................................................. -4 300 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i.......................... -30 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

te (förslagsanslag) i........................................................................... —

07. Flykting- och migrationsärenden i 21 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 21 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i -2 000 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), minskning i ....................................... -2 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 16 146 000

01. Miljöministeriet i 632 000

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 632 000
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10. Miljövård i 14 200 000

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg i .................... 1 200 000
70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg i ................................................................. 13 000 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 600 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 300 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) i ........................................... 300 000

40. De regionala miljöcentralerna i 492 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 492 000

50. Miljötillståndsverken i 43 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 43 000

60. Finlands miljöcentral i 150 000

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 150 000

70. Statens bostadsfond i 29 000

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 29 000

Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 1 426 087 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 1 426 087 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg i .... 1 426 087 000

Anslagens totalbelopp:

1 405 038 000
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I N K O M S P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 710 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  I skatt på förvärvs- och ka-

pitalinkomst beräknas inflyta 575 000 000
euro och i samfundsskatt 135 000 000 euro
mera än vad som beräknats tidigare. Ändring-
en är till största delen en följd av att den beräk-
nade tillväxten då det gäller inkomstbasen har
ökat tack vare att den ekonomiska tillväxten är
starkare än beräknat år 2007. Bland annat till
följd av de branschvisa löneökningar som man
enades om i somras har den beräknade löneök-
ningen höjts från 3,7 % våren 2007 till 5,7 %
och den beräknade ökningen av kapitalinkom-
ster från 8 % till 16½ %. Den beräknade till-
växten då det gäller skattebasen för samfunds-
skatt har höjts från 5½ % till 7 %. Prognosen
har höjts även på grund av att man fått för-
handsuppgifter om den slutförda beskattning-
en för 2006. 

2007 IV tilläggsb. 710 000 000
2007 II tilläggsb. 336 000 000
2007 I tilläggsb. 200 000 000
2007 budget 12 721 000 000
2006 bokslut 12 900 601 982
2005 bokslut 12 715 302 724

02. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 70 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det sammanlagda belopp

som inflyter under momentet beräknas stiga till
240 000 000 euro på grund av att räntenivån
har höjts.

2007 IV tilläggsb. 70 000 000
2007 budget 170 000 000
2006 bokslut 175 379 955
2005 bokslut 163 659 362
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03. Skatt på arv och gåva
Under momentet avdras 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om det

belopp som influtit beräknas det belopp som
inflyter under momentet stanna vid
460 000 000 euro.

2007 IV tilläggsb. -100 000 000
2007 budget 560 000 000
2006 bokslut 505 447 417
2005 bokslut 486 143 655

08. Acciser

04. Skatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 17 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om det

belopp som influtit beräknas det sammanlagda
belopp som inflyter under momentet stiga till
1 025 000 000 euro. Den faktiska alkoholkon-
sumtionen har mera berott på beskattningen än
på resandeinförseln.

2007 IV tilläggsb. 17 000 000
2007 budget 1 008 000 000
2006 bokslut 991 810 387
2005 bokslut 972 974 698

07. Energiskatter
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 33 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om det

belopp som influtit beräknas det sammanlagda
belopp som inflyter under momentet stiga till
2 990 000 000 euro.

2007 IV tilläggsb. 33 000 000
2007 budget 2 957 000 000
2006 bokslut 2 946 054 575
2005 bokslut 2 885 153 357

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet avdras 60 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om det

belopp som influtit beräknas det belopp som
inflyter under momentet stanna vid
1 290 000 000 euro. Försäljningen av nya per-
sonbilar beräknas uppgå till 135 000 bilar år
2007.

2007 IV tilläggsb. -60 000 000
2007 budget 1 350 000 000
2006 bokslut 1 304 304 340
2005 bokslut 1 277 064 449

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 140 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det sammanlagda belopp

som inflyter under momentet beräknas stiga till
690 000 000 euro på grund av vissa omstruktu-
reringar av företag.

2007 IV tilläggsb. 140 000 000
2007 budget 550 000 000
2006 bokslut 551 282 393
2005 bokslut 541 946 194
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19. Övriga inkomster av skattenatur

09. Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om det

belopp som influtit beräknas under momentet
inflyta 3 000 000 euro.

2007 IV tilläggsb. 2 000 000
2007 budget 1 000 000
2006 bokslut 3 119 810
2005 bokslut 5 029 023



32

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 680 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av ökningen föranleds
550 000 euro från försäljningen av en bostads-
fastighet i Tarrytown i New York som har varit
i personalens användning och 130 000 euro
från en betalning för fredsbevarande för en

UNIFIL-operation som erhålls av FN och är
större än beräknat.

2007 IV tilläggsb. 680 000
2007 budget 3 160 000
2006 bokslut 8 585 457
2005 bokslut 1 744 524

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom inrikesministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 3 604 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av så-
dana medel från Europeiska regionala utveck-
lingsfonden och den statliga medfinansiering-
en samt den statliga medfinansiering som mot-
svarar Europeiska socialfonden som

landskapsförbunden returnerat för att medlen
inte har använts i strukturfondsprogrammen
under programperioden 1995—1999.

2007 IV tilläggsb. 3 604 000
2007 budget 900 000
2006 bokslut 1 657 656
2005 bokslut 1 030 026

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 3 333 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-
leds i huvudsak av ränteinkomster och andra
inkomster från FMS-systemet som hör sam-
man med anskaffningarna av Hornet-jaktpla-
nen. 
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2007 IV tilläggsb. 3 333 000
2007 budget 6 667 000
2006 bokslut 14 438 442
2005 bokslut 24 752 450

28. Finansministeriets förvaltningsområde

23. Servicecentralens inkomster
Under momentet avdras 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

servicecentralens omkostnader nettobudgete-

ras under moment 28.05.23 på grund av att det
behövs tilläggsfinansiering.

2007 IV tilläggsb. -100 000
2007 budget 100 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamhe-
ten

Under momentet avdras 141 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Eftersom även avskriv-

ningen av de långfristiga tillgodohavanden
som anknyter till avgiftsbelagd verksamhet
och det slutliga beloppet för pensionsinkomst-
avdraget, som är större än förutsett, skall beta-
las täcks inte utgifterna av de inkomster som
inflyter i år. Med anledning av ovanstående har

inkomsterna och utgifterna under detta mo-
ment nettobudgeterats under moment
30.30.22.

2007 IV tilläggsb. -141 000
2007 budget 141 000
2006 bokslut 10 631
2005 bokslut 29 812

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 2 786 000 euro.
Helsingfors stads finansieringsandel för

Nordsjöprojektet kan minskas till hälften på
grund av TEN-stöd från EU.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av in-
komstposten har man beaktat 60 000 euro som
tillägg. Av tillägget motsvarar 22 000 euro mi-
nisteriets andel av IMAGINE IT-projekten och
38 000 euro ministeriets andel av utrednings-
och genomförandeprojekten VIKING MIP för

åren 2004 och 2006. Stödet från EU har införts
under motsvarande anslag i moment 31.60.63.

Vid ändringen av inkomstposten har med
hänvisning till motiveringen för moment
31.24.78 beloppet 546 000 euro beaktats så-
som avdrag, vilket motsvarar Esbo stads finan-
sieringsandel i Lv 101 Ring I Åboleden—Vall-
berget. Vid ändringen av inkomstposten har
dessutom beaktats 2 300 000 euro såsom av-
drag, vilket motsvarar den del av Helsingfors
stads andel som utgörs av TEN-stöd från EU.
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2007 IV tilläggsb. -2 786 000
2007 II tilläggsb. 1 800 000
2007 budget 57 808 000
2006 bokslut 44 495 977
2005 bokslut 48 391 909

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

70. Återbäringar av betalningar enligt löne-
garanti

Under momentet avdras 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomstminskningen för-

anleds av att utbetalningarna av lönegarantier
är mindre än beräknat. Motsvarande avdrag på
utgifterna har antecknats under moment
34.99.50.

2007 IV tilläggsb. -2 000 000
2007 budget 21 327 000
2006 bokslut 22 469 916
2005 bokslut 20 691 257

99. Övriga inkomster inom arbetsministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 448 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av så-
dana medel av Europeiska socialfondens med-
finansiering som landskapsförbunden returne-
rat för att medlen inte blivit använda i struktur-
fondsprogrammen under programperioden
1995—1999. 

2007 IV tilläggsb. 448 000
2007 II tilläggsb. 230 000
2007 budget 1 635 000
2006 bokslut 2 350 018
2005 bokslut 2 591 524

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  På basis av det belopp som

influtit beräknas inkomstposten under momen-
tet stiga till 102 000 000 euro.

2007 IV tilläggsb. 20 000 000
2007 budget 82 000 000
2006 bokslut 79 044 448
2005 bokslut 76 698 827

04. Återtagande av utgiftsrester och reserve-
rade anslag

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 20 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen beror på att
återtagandet av anslag beräknas öka.

2007 IV tilläggsb. 20 000 000
2007 II tilläggsb. 20 000 000
2007 budget 35 000 000
2006 bokslut 73 288 870
2005 bokslut 32 496 791

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 470 000 000 euro.
Statsrådet kan besluta om att i en eller flera

poster sälja aktierna i Elisa Abp och FCG Fin-
nish Consulting Group Oy. Av försäljningen
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följer att staten inte längre har ägarposter i bo-
lagen.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av försälj-
ningen av aktier beräknas att inkomstposten
under momentet stiger till ca 890 miljoner eu-
ro.

Under året har två betydelsefulla aktieposter
sålts. I försäljningsintäkter gav försäljningen
av Kemira GrowHow Oyj:s aktiepost 208,3
miljoner euro och försäljningen av Kemira
Oyj:s aktiepost 655,6 miljoner euro, totalt
863,9 miljoner euro. Under momentet införs
dessutom ett tillägg på 26 miljoner euro. Av
tillägget utgörs ca 23 miljoner euro av nettoin-

täkter som, beräknade på den nuvarande aktie-
kursen, inflyter från försäljningen av aktierna i
Elisa Abp och högst 3,0 miljoner euro av net-
tointäkter från försäljningen av aktierna i FCG
Consulting Group Oy. Utöver detta har försälj-
ning av andra mindre aktieposter intäktsförts
under momentet.

2007 IV tilläggsb. 470 000 000
2007 budget 420 000 000
2006 bokslut 1 231 815 273
2005 bokslut 1 490 937 424
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

av 80 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  De ökade ränteinkomster-

na beror på att kassan är större än förväntat och
på den höjda räntenivån.

2007 IV tilläggsb. 80 000 000
2007 budget 100 000 000
2006 bokslut 135 502 781
2005 bokslut 94 648 173
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

30. Utrikespolitiska institutet

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

21. Utrikespolitiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
430 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Genom ett tilläggsanslag
täcks institutets löneutgifter och kostnader för

flyttning, renovering och inventarier föranled-
da av flyttningen till nya lokaliteter.

Momentets rubrik har ändrats.

2007 IV tilläggsb. 430 000
2007 budget 1 500 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

21. Omkostnader för Republikens presidents
kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
33 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 33 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 6 913 000
2006 bokslut 8 770 000
2005 bokslut 6 457 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

17 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 II tilläggsb. 559 000
2007 budget 4 028 000
2006 bokslut 3 885 723
2005 bokslut 5 068 262

02. Statsrådets kansli

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
431 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 340 000 euro av att det gemen-
samma systemet för intranetsidor
(SENAATTORI) för ministerierna, riksdagen
och republikens presidents kansli fönyas samt
av att nödvändiga ändringar till följd av struk-
turella ändringar i ministerierna, utförs i

EUTORI- och PTJ-systemen, som är i sam-
bruk inom ministerierna, och 91 000 euro av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 431 000
2007 II tilläggsb. 1 127 000
2007 budget 22 574 000
2006 bokslut 21 450 000
2005 bokslut 22 064 000

03. Justitiekanslersämbetet

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
19 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 2 847 000
2006 bokslut 2 818 000
2005 bokslut 2 805 000

99. Statsrådets övriga utgifter

21. Statsministerns och medarbetarnas resor
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet er-
sätts med stycket nedan.

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter som förorsakas av Europeiska rådets möten
samt statsministerns arbetsbesök och andra re-
sor. Anslaget får även användas till betalning
av utgifter för resor som hänför sig till statsrå-
dets kanslis ansvarsområde och som företas av
någon annan minister i statsrådets kansli samt
till utgifter för ministerns gästfrihet. Dessutom
får anslaget användas till betalning av utgifter
för resor som företas av statsministerns säker-

hetsvakter och personer som direkt bistår stats-
ministern samt till betalning av utgifter för re-
sor som företas av någon annan ministers spe-
cialmedarbetare som är verksam enbart inom
statsrådets kanslis ansvarsområde.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det
ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 812 000
2006 bokslut 510 297
2005 bokslut 485 310
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
666 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 666 000
2007 II tilläggsb. 3 000 000
2007 budget 184 935 000
2006 bokslut 182 420 000
2005 bokslut 177 363 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

21. Tillfällig representation vid internatio-
nella konferenser (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av större utgifter än beräknat för
statsbesök och ministerbesök år 2007.

2007 IV tilläggsb. 300 000
2007 budget 2 213 000
2006 bokslut 1 957 949
2005 bokslut 1 549 016

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
255 000 euro.

Dessuton kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget från den 1 september
2007 även får användas till betalning av förmå-
ner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring
för militär krishanteringspersonal och av de
administrativa kostnaderna för dem.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Inbesparingar 1 853 000
euro som uppkommer under punkt 11. i dispo-
sitionsplanen föranleds av hemförlovningen av
huvudstyrkan från UNIFIL-operationen senast
den 30 oktober 2007. Inbesparingarna i ansla-
gen överförs till punkt 09. i dispositionsplanen.
Dessutom fogas till dispositionsplanen under
momentet en ny punkt 13. Utgifter för EU:s
krishanteringsoperation i Tchad och Centrala-
frikanska republiken, och under den upptas ut-
gifter till ett belopp av 550 000 euro som över-
förs från punkt 09. i dispositionsplanen.

Avsikten är att i framtiden av statsmedel be-
tala förmåner som motsvarar gruppolycksfalls-
försäkring för personer som hör till krishante-

ringsorganisationen med anledning av dödsfall
genom olyckshändelse och bestående men till
följd av olyckshändelse. Tidigare har förmå-
nerna tryggats genom ett ekonomiskt avtal som
har sagts upp.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 255 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 66 767 000
2006 bokslut 49 572 613
2005 bokslut 46 249 115

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

II tilläggsb.,
förändring +/-

IV till-
läggsb.prop.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

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

03. Utgifter för krishanteringsoperationen i 
Liberia (UNMIL-operationen) 197 000 - +1 000 198 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 21 621 000 +935 000 +139 000 22 695 000

05. Gemensamma utgifter 2 500 000 - - 2 500 000
06. Utgifter för krishanteringsstyrkan i 

Bosnien-Hercegovina (EUFOR/
ALTHEA-operationen) 7 033 000 -1 800 000 +28 000 5 261 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i 
Sudan (UNMIS-operationen) 197 000 - +2 000 199 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 7 616 000 +719 000 +52 000 8 387 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya fredsbevarande 
operationer samt för andra utgifter för 
den fredsbevarande verksamheten 4 200 000 -496 000 +1 303 000 5 007 000

11. Utgifter för krishanteringsoperationen i 
Libanon (UNIFIL-operationen) 11 150 000 +545 000 -1 821 000 9 874 000

12. Utgifter för AMIS II-operationen - +97 000 +1 000 98 000
13. Utgifter för EU:s krishanterings-

operation i Tchad ock Central-
afrikanska republiken - - +550 000 550 000

Sammanlagt 66 767 000 - 255 000 67 022 000
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25. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
36 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 36 000
2007 budget 14 136 000
2006 bokslut 9 981 384
2005 bokslut 12 476 468

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

213 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen för mo-

mentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget 213 000
euro är en engågsutgift, varav 200 000 euro
föranleds av det allmänna understöd som be-
viljas under den nya punkten i dispositionspla-
nen till Crisis Management Initiative (CMI) ry.

2007 IV tilläggsb. 213 000
2007 budget 1 315 000
2006 bokslut 1 336 184
2005 bokslut 1 704 806

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

IV tilläggs-
budget-

proposition
Ändrad

dispositionsplan

Medborgarorganisationernas Europainformation 515 000 - 515 000
Finlands FN-förbund rf 315 000 - 315 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet 110 000 - 110 000
Samerådet 50 000 - 50 000
Organisationer som stöder Konferensens om 
säkerhet och samarbete i Europa verksamhet samt 
människorättsorganisationer 45 000 - 45 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär 
rätt och Genève-konventionerna i Finland 60 000 - 60 000
KATU ry 100 000 - 100 000
CMI ry - +200 000 200 000
Andra sammanslutningar som bedriver 
internationell verksamhet 120 000 +13 000 133 000
Sammanlagt 1 315 000 +213 000 1 528 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det

21. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
328 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att andra stycket i beslutsdelen under mo-
mentet stryks.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 200 000 euro av en engångsut-
gift för beredningen av de arrangemang i fråga
om lokaler som hänför sig till reformen av
tingsrättsnätverket och organisationsföränd-
ringarna inom justitieförvaltningen och
128 000 euro av statens tjänste- och arbetskol-
lektivavtal.

Det föreslås att man i nettobudgeteringen un-
der momentet övergår till budgetering enligt
omkostnadsmomentets standardinnehåll, som
förutom de inkomster från försäljning av publi-
kationer och från EU som redan nu har netto-

budgeterats också innehåller bland annat in-
komsterna från samfinansierade projekt. 

2007 IV tilläggsb. 328 000
2007 II tilläggsb. 35 000
2007 budget 23 526 000
2006 bokslut 24 195 000
2005 bokslut 31 169 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
97 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 97 000
2007 budget 20 462 000
2006 bokslut 17 293 000
2005 bokslut 7 200 000

10. Domstolsväsendet

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
49 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2007 IV tilläggsb. 49 000
2007 budget 7 000 000
2006 bokslut 7 004 000
2005 bokslut 7 222 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
61 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 61 000
2007 budget 8 500 000
2006 bokslut 8 503 000
2005 bokslut 8 741 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 294 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 1 294 000
2007 budget 204 627 000
2006 bokslut 200 564 000
2005 bokslut 202 545 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
188 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 188 000
2007 budget 22 705 000
2006 bokslut 22 059 000
2005 bokslut 21 208 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

21. Exekutionsväsendets och konkursbevak-
ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
566 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 566 000
2007 II tilläggsb. 122 000
2007 budget 80 031 000
2006 bokslut 79 244 000
2005 bokslut 80 409 000
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50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 220 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 200 000 euro av utgifter av en-
gångsnatur som hänför sig till utvecklandet av
administrationen av fångvården och 1 020 000

euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

2007 IV tilläggsb. 1 220 000
2007 II tilläggsb. 2 900 000
2007 budget 198 580 000
2006 bokslut 193 730 000
2005 bokslut 188 939 000

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
237 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 237 000
2007 budget 31 861 000
2006 bokslut 31 324 000
2005 bokslut 30 949 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
454 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 300 000 euro som en engångsut-
gift av att hela migrationsförvaltningen förs in
under inrikesministeriets förvaltningsområde
och av andra utgifter som föranleds av genom-
förande av regeringsprogrammet och 154 000
euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

2007 IV tilläggsb. 454 000
2007 II tilläggsb. 270 000
2007 budget 24 263 000
2006 bokslut 22 557 000
2005 bokslut 22 121 000

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens
servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
96 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 65 000 euro av en engångsutgift
för systemändringar och 31 000 euro av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 96 000
2007 budget 9 143 000
2006 bokslut 7 103 000

43. Kommunikationsnät för exceptionella
förhållanden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att behovet av prisstöd och under-
skottsunderstöd för myndighetsradionätet har
varit större än beräknat.

2007 IV tilläggsb. 2 500 000
2007 budget 3 000 000
2006 bokslut 4 610 000
2005 bokslut 6 604 000

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
79 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.
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2007 IV tilläggsb. 79 000
2007 budget 13 192 000
2006 bokslut 13 029 000
2005 bokslut 13 122 000

05. Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
414 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 414 000
2007 budget 51 648 000
2006 bokslut 51 447 000
2005 bokslut 53 248 000

06. Registerförvaltning

21. Registerförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
303 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 303 000
2007 budget 29 776 000
2006 bokslut 28 569 000
2005 bokslut 29 055 000

07. Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
53 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 53 000
2007 budget 42 219 000
2006 bokslut 43 748 000
2005 bokslut 44 252 000
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75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
6 585 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är 2 400 000 euro en engångsutgift, varav
1 400 000 euro föranleds av utgifterna för da-
tasystemet Schengen och 1 000 000 euro för
förbättring av trafiksäkerheten. Av behovet av
tilläggsanslag föranleds 4 185 000 euro av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal.

Av tilläggsanslaget är 1 500 000 euro en
överföring från moment 26.75.22.

2007 IV tilläggsb. 6 585 000
2007 II tilläggsb. 1 000 000
2007 budget 574 640 000
2006 bokslut 576 677 000
2005 bokslut 575 439 000

22. Utgifter för transporter i samband med
avlägsnande ur landet och hämtning (förslags-
anslag)

Från anslaget under momentet avdras
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Eftersom anslaget använts
mindre än väntat avdras 1 500 000 euro i över-
föring till moment 26.75.21.

2007 IV tilläggsb. -1 500 000
2007 budget 3 500 000
2006 bokslut 2 346 362
2005 bokslut 3 065 573

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
351 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 351 000
2007 budget 61 089 000
2006 bokslut 62 332 000
2005 bokslut 62 340 000

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

850 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds närmast av användningen av luftfar-
tyg i efterspanings- och räddningsuppdrag
samt av spaningsflygningar för upptäckande
av terräng- och skogsbränder på sommaren.

2007 IV tilläggsb. 850 000
2007 budget 2 090 000
2006 bokslut 5 799 240
2005 bokslut 3 422 349



26.9050

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 380 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 1 380 000
2007 II tilläggsb. 173 000
2007 budget 199 605 000
2006 bokslut 199 124 000
2005 bokslut 198 876 000

97. Understöd åt kommuner

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

Motiveringen till momentet ändras så att
tredje och fjärde stycket i beslutsdelen under
momentet ersätts med stycket nedan.

Av anslaget får sammanlagt högst 410 000
euro användas för betalning av kostnader för
särskilda utredningar som görs enligt 8 § i
kommunindelningslagen eller med stöd av 9 §
i lagen om en kommun- och servicestrukturre-
form och högst 300 000 euro till understöd till
kommunerna för de kostnader som föranleds
av förutredningar om sammanslagningar.

F ö r k l a r i n g :  Under innevarande år har
med stöd av 8 § i kommunindelningslagen
gjorts två särskilda utredningar och ytterligare
två utredningar pågår som bäst. Det anslag om
250 000 euro som finns till förfogande kom-
mer inte att räcka till flera särskilda utredning-
ar. Då man inte hittills har gjort några särskilda
utredningar med stöd av 9 § i lagen om en
kommun- och servicestrukturreform och då det
beräknas att det kommer att finnas ringa behov
av det anslag om 160 000 euro som reserverats
för ändamålet är det ändamålsenligt att an-
vändningsändamålen för anslaget om 250 000

euro och anslaget om 160 000 euro samman-
slås i budgeten.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. 50 000
2007 budget 55 020 000
2006 bokslut 22 926 981
2005 bokslut 40 531 246

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna
enligt prövning (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att det sista stycket i beslutsdelen under
moment stryks.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en en-
gångsutgift och är avsett för understödjande av
kommuner som befinner sig i en särskilt svår
ekonomisk situation.

2007 IV tilläggsb. 3 500 000
2007 budget 14 500 000
2006 bokslut 28 500 000
2005 bokslut 40 000 000
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98. Utveckling av regionerna

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att nya beslut om beviljande av medel får
fattas till ett belopp av sammanlagt 332 000
euro år 2007.

Motiveringen till momentet ändras även så
att i enlighet med lagen om ett förvaltningsför-
sök i Kajanaland hänför sig 6 500 000 euro av
anslaget under momentet till landskapet Kaja-
naland.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de utbetalningar som hänför
sig till projekt inom strukturfondsprogrammen
mera än beräknat infaller under det näst sista
verksamhetsåret inom programperioden, dvs.
2007. Ökningen av bevillningsfullmakten med
332 000 euro föranleds av ombudgetering av
den återkallade bevillningsfullmakten för de
projekt inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde som hör till mål 2 -program-
met för södra Finland.

2007 IV tilläggsb. 10 000 000
2007 budget 124 196 000
2006 bokslut 122 935 511
2005 bokslut 110 285 659

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

Från anslaget under momentet avdras
4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att beslut om beviljande och utbetalning
av understöd till projekt enligt lagen om stats-
understöd för utvecklande av företagsverk-
samhet (1336/2006) får fattas innan Europeis-

ka gemenskapernas kommission har godkänt
programplaneringsdokumentet för Finlands
mål regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning under programperioden 2007—2013.

F ö r k l a r i n g :  Europeiska gemenskaper-
nas kommission har godkänt Finlands struktur-
fondsstrategi, på vilken Finlands förslag till
strukturfondsprogram baserar sig. Avsikten är
att under momentet kan fattas beslut i begrän-
sad utsträckning om projekt och till dem hö-
rande utbetalningar innan Finlands struktur-
fondsprogram godkänns i kommissionen.

2007 IV tilläggsb. -4 000 000
2007 budget 14 727 000

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

Från anslaget under momentet avdras
3 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att beslut om beviljande och utbetalning
av understöd till projekt enligt lagen om stats-
understöd för utvecklande av företagsverk-
samhet (1336/2006) får fattas innan Europeis-
ka gemenskapernas kommission har godkänt
programplaneringsdokumentet för Finlands
mål regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning under programperioden 2007—2013.

F ö r k l a r i n g :  Europeiska gemenskaper-
nas kommission har godkänt Finlands struktur-
fondsstrategi, på vilken Finlands förslag till
strukturfondsprogram baserar sig. Avsikten är
att under momentet kan fattas beslut i begrän-
sad utsträckning om projekt och till dem hö-
rande utbetalningar innan Finlands struktur-
fondsprogram godkänns i kommissionen.

2007 IV tilläggsb. -3 000 000
2007 budget 11 470 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

21. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
59 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 59 000
2007 budget 13 568 000
2006 bokslut 13 167 000
2005 bokslut 13 509 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-
ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
18 685 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds huvudsakligen av en avsevärd
minskning i försvarsmaktens poster som över-
förs och av de tilläggsanslag som beviljats un-
der momenten 27.10.18 och 27.10.21.

2007 IV tilläggsb. 18 685 000
2007 II tilläggsb. 630 000
2007 budget 223 498 000
2006 bokslut 217 022 385
2005 bokslut 225 304 135

10. Militärt försvar

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

Motiveringen till momentet ändras så att be-
ställningsfullmakten för materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2007) ökar med
18 200 000 euro till sammanlagt 518 270 000
euro. Dessutom ändras den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna för PVKEH 2007-beställ-
ningsfullmakten så att beställningsfullmakten
får åsamka staten utgifter om högst 62 995 000
euro före utgången av 2007, högst 164 993 000

euro före utgången av 2008, högst 321 050 000
euro före utgången av 2009, högst 446 270 000
euro före utgången av 2010 och högst
518 270 000 euro före utgången av 2011.

Utbetalningstiden för utgifterna för den be-
ställningsfullmakt som gäller kompletterande
av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)
förlängs till 2009. Den tidsmässiga fördelning-
en per år av utgifterna för VYV 2-beställnings-
fullmakten, sammanlagt 588 700 000 euro,
ändras så att VYV 2-beställningsfullmakten
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får åsamka staten utgifter om högst
470 100 000 euro före utgången av 2007, högst
568 700 000 euro före utgången av 2008 och
högst 588 700 000 euro före utgången av 2009.

Utbetalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för marinen och spaningen
(PVKEH 2005) förlängs till 2010. Den tids-
mässiga fördelningen per år av utgifterna för
PVKEH 2005-beställningsfullmakten, sam-
manlagt 109 000 000 euro, ändras så att full-
makten får åsamka staten utgifter om högst
77 850 000 euro före utgången av 2007, högst
92 700 000 euro före utgången av 2008, högst
96 800 000 euro före utgången av 2009 och
högst 109 000 000 euro före utgången av 2010.

Fördelningen per år av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för materiell utveckling av
försvarsmakten (PVKEH 2006), sammanlagt
600 832 000 euro, ändras så att fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 193 406 000
euro före utgången av 2007, högst 360 405 000
euro före utgången av 2008, högst 473 365 000
euro före utgången av 2009, högst 527 732 000
euro före utgången av 2010, högst 584 832 000
euro före utgången av 2011 och högst
600 832 000 euro före utgången av 2012.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att sammanlagt 57 980 407 euro av an-
slagen för 2007 får användas till andra anskaff-
ningar av försvarsmateriel.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av PVKEH
2007-beställningsfullmakten om 18 200 000
euro tilldelas utvecklingsprogrammet för ar-
méns operativa trupper. För de operativa briga-
derna skapas en trovärdig och prestationsdug-
lig avvärjningskapacitet för närpansarvärnet
genom att tidigarelägga anskaffningen av när-
pansarvärnsvapen 2007—2009. Dessutom
överförs till närpansarvärnsprojektet inom be-
ställningsfullmakten från programmet för ut-
veckling av ett integrerat ledningssystem
(TVJ-utvecklingsprogrammet) 19 800 000
euro då projektet sammanlagt omfattar
38 000 000 euro.

Genom den ändrade tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna för den tidigare beviljade
VYV 2-beställningsfullmakten kommer ansla-
gen bättre att motsvara utgifterna för anskaff-
ning av AMOS-granatkastarfordon till för-
svarsmakten. Det sammanlagda beloppet av
beställningsfullmakten kommer inte att ändras.

Genom ändringarna av den tidsmässiga för-
delningen av utgifterna för den tidigare bevil-
jade PVKEH 2005-beställningsfullmakten
kommer anslagen bättre att motsvara utgifter-
na för anskaffning av robotsystemet ITO 2004
till försvarsmakten. Projektet utgör ett led i
projektet Flottilj 2000. Ändringar  utförs på ro-
botarna för att de bättre ska motsvara den pre-
stationsförmåga som såväl avtalet som mari-
nen kräver. Dessutom förstördes robotkompo-
nenter då det lastfartyg som fraktade
komponenter havererade i januari 2007. Det
sammanlagda beloppet av beställningsfull-
makten kommer inte att ändras. Den fulla ope-
rativa beredskapen för Flottilj 2000 och Hä-
menmaa-klassen överförs till 2010.

Genom ändringarna av den tidsmässiga för-
delningen av utgifterna för den tidigare bevil-
jade PVKEH 2006-beställningsfullmakten
kommer anslagen bättre att motsvara utgifter-
na för tidigarelagda betalningsandelar för min-
röjningsfartyg som kommer att levereras till
försvarsmakten och samtidigt att kompensera
senareläggningen av utgifterna för PVKEH
2005-beställningsfullmakten.

Avsikten är att tilläggsanslaget om
12 000 000 euro som används för andra för-
svarsmaterielprojekt används för anskaffning
av Leopard-pansarvagnar, ammunition och re-
servdelar för flygvapnet.

Avsikten är att den föreslagna ökningen av
PVKEH 2007-beställningsfullmakten och an-
slagsökningen för andra försvarsmaterielpro-
jekt ska beaktas som avdrag i beställningsfull-
makter och anslag för andra försvarsanskaff-
ningar 2008—2011.
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Till följd av de ändringar som gjorts i mo-
mentets beslutsdel ändras fullmaktstablån en-
ligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder 
(1 000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011—

Samtliga
utgifter för

använd-
ningen av

fullmakter1)

Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 39 400 56 519 18 000 113 919
VYV 1 sammanlagt 39 400 56 519 18 000 113 919
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 15 716 8 999 24 715
Förbindelser år 2007 10 526 11 950 7 573 6 404 7 030 43 483
HTH  sammanlagt 26 242 20 949 7 573 6 404 7 030 68 198
Utvecklande av huvudstadsregionens 
försvar (PPK)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 18 310 18 310
Förbindelser år 2007 190 190
PPK sammanlagt 18 500 18 500
Försvarsmaktens tekniska forskning och 
produktutveckling (TTK)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 23 773 23 773
Förbindelser år 2007 2 479 2 479
TTK sammanlagt 26 252 26 252
Kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 130 261 98 600 228 861
Förbindelser år 2007 8 239 20 000 28 239
VYV 2 sammanlagt 138 500 98 600 20 000 257 100
Utvecklande av Finlands krigsekonomiska 
beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 33 600 33 600 67 200
STALVA sammanlagt 33 600 33 600 67 200
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets 
jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 31 154 26 798 14 678 72 630
IHT 2004 sammanlagt 31 154 26 798 14 678 72 630
Utvecklande av marinen och spaningen 
(PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 13 869 12 697 26 566
Förbindelser år 2007 891 2 153 4 100 12 200 19 344
PVKEH 2005 sammanlagt 14 760 14 850 4 100 12 200 45 910
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 8 341 8 050 9 800 11 000 37 191
Förbindelser år 2007 159 1 550 1 709
MLRS sammanlagt 8 500 9 600 9 800 11 000 38 900
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Med anledning av vad som sagts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 580 932 000
2006 bokslut 648 300 000
2005 bokslut 570 847 000

17. Reparation av ett Hornet 413-plan (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag om

15 100 000 euro som budgeterats under mo-
mentet i den andra tilläggsbudgeten för 2005
återtas 1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 500 000 euro av reparations-
kostnader för ett Hornet 413-plan som fick
skador i november 2001. I den andra tilläggs-
budgeten för 2005 beviljades ett treårigt reser-
vationsanslag om 15,1 miljoner euro för repa-
ration och modifiering av planet till ett tvåsit-
sigt skolflygplan. På grund av dålig tillgång på
råvaror fördröjs reparationstidtabellen från det
planerade med 2—4 månader, och en del av
avgifterna överförs till 2008. Återtagandet av
anslaget har beaktats i de inkomster som influ-
tit under moment 12.39.04. 

2007 IV tilläggsb. 1 500 000
2005 bokslut 15 100 000

18. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt
reservdelar, tilläggsutrustning och serviceut-
rustning till dem samt till betalning av utgifter
för att ställa planen i luftvärdigt skick och mo-
difiera cockpiten.

Avtal kan ingås om anskaffning av Hawk
Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsutrust-
ning och serviceutrustning till dem samt om att
ställa planen i luftvärdigt skick och modifiera
cockpiten, så att dessa avtal åsamkar staten ut-
gifter om sammanlagt högst 41 000 000 euro
år 2007 och under senare år.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att eventuella
index- och valutakursutgifter för de utgifter
som ansluter till beställningsfullmakten finan-
sieras av anslaget under moment 27.10.16.

2007 IV tilläggsb. 10 000 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
11 753 000 euro.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal år 2005 i fråga
om den beställningsfullmakt för omkostnader-
na som godkänts i budgeten för 2005, får 2007
avtal ingås till ett värde av 75 000 euro under

Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före år 2007 81 014 156 426 111 921 53 016 54 100 456 477
Förbindelser år 2007 1 835 10 573 1 039 1 351 19 000 33 798
PVKEH 2006 sammanlagt 82 849 166 999 112 960 54 367 73 100 490 275
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007)
Förbindelser år 2007 62 995 101 998 156 057 125 220 72 000 518 270
PVKEH 2007 sammanlagt 62 995 101 998 156 057 125 220 72 000 518 270
Teknisk forskning, produktutveckling och 
projektberedning (TTK-PROTO 2007)
Förbindelser år 2007 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 9 150 27 523 20 250 4 500 61 423
Fullmakterna sammanlagt 491 902 557 436 363 418 213 691 152 130  1 778 577

1) Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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förutsättning att de årliga betalningarna på
grund av dessa avtal inte överstiger de pen-
ningbelopp som anförs i finansieringsplanen
för beställningsfullmakten för omkostnader
2005.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal år 2006 i fråga
om den beställningsfullmakt för omkostnader-
na som godkänts i budgeten för 2006, får 2007
avtal ingås till ett värde av 231 000 euro under
förutsättning att de årliga betalningarna på
grund av dessa avtal inte överstiger de pen-
ningbelopp som anförs i finansieringsplanen
för beställningsfullmakten för omkostnader
2006.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 5 000 000 euro av en engångsut-
gift för prisstegningen på bränsle som försvars-
makten använder i sin verksamhet, 480 000

euro av ersättningar till medlemmar i värde-
ringsgrupperna för försvarsmaktens lönesys-
tem och 6 273 000 euro av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.

Det är nödvändigt att förnya beställningsfull-
makterna för omkostnader år 2005 och 2006
eftersom beställningsfullmakterna omfattar så-
dana anskaffningar som det år 2005 och 2006
varken har varit möjligt eller ändamålsenligt
att ingå avtal om. Dessutom har tidigare för-
bindelser upplösts, varvid oanvända anslag
inom beställningsfullmakten bör användas för
motsvarande anskaffningar. Den tidsmässiga
fördelningen av utgifterna inom fullmakterna
ändras inte.

Till följd av de ändringar som gjorts i mo-
mentets beslutsdel ändras fullmaktstablån en-
ligt följande:

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

2007 2008 2009 2010 2011—

Samtliga
utgifter för

använd-
ningen av

fullmakter

Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem 
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före år 2007 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Beställningsfullmakten för simulerings-
system för tvåsidig strid sammanlagt 2 468 2 428 1 974 1 973 5 921 14 764
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2005
Förbindelser som ingåtts före år 2007 8 296 8 296
Förbindelser år 2007 75 75
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2005 sammanlagt 8 371 8 371
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet
Förbindelser som ingåtts före år 2007 2 290 2 360 2 430 7 080
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet sammanlagt 2 290 2 360 2 430 7 080
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Beställningsfullmakten för utläggning 
av den grundläggande flygutbildningen 
på entreprenad
Förbindelser som ingåtts före år 2007 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Beställningsfullmakten för utläggning av 
den grundläggande flygutbildningen på 
entreprenad sammanlagt 4 105 4 105 4 105 3 079 15 394
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2006
Förbindelser som ingåtts före år 2007 30 443 7 795 38 238
Förbindelser år 2007 80 151 231
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2006 sammanlagt 30 523 7 946 38 469
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster
Förbindelser år 2007 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster sammanlagt 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för 
omkostnader 2007
Förbindelser år 2007 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2007 sammanlagt 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av målutrustning
Förbindelser år 2007 3 000 3 000 3 000 9 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
målutrustning sammanlagt 3 000 3 000 3 000 9 000
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av bruksfordon
Förbindelser år 2007 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon sammanlagt 6 260 7 270 6 250 9 030 28 810
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av beklädnadsutrustning för stridsmän
Förbindelser år 2007 2 000 2 000 2 000 6 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
beklädnadsutrustning för stridsmän sam-
manlagt 2 000 2 000 2 000 6 000
Beställningsfullmakten för upphandling 
av tjänster till Sodankylä verkstad för 
klädvård
Förbindelser år 2007 1 436 1 408 1 392 5 568 9 804
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för kläd-
vård sammanlagt 1 436 1 408 1 392 5 568 9 804
Fullmakterna sammanlagt 59 017 62 445 33 317 17 174 13 289 185 242
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2007 IV tilläggsb. 11 753 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 1 357 049 000
2006 bokslut 1 334 348 000
2005 bokslut 1 331 654 000

30. Militär krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:
Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
II tilläggsb.,

förändring +/-

IV till-
läggsb.prop.,

förändring +/-

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i 
Kosovo (KFOR-operationen) 12 600 000 -372 000 - 12 228 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i 
Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALT-
HEA-operationen) 4 650 000 -1 319 000 - 3 331 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksam-
heten 2 450 000 - - 2 450 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 6 650 000 +964 000 - 7 614 000

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

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

07. Gemensamma utgifter för krishanterings-
operationer 1 405 000 +500 000 +147 000 2 052 000

08. Programmet för utvecklande av kris-
hanteringstrupperna 6 000 000 +2 000 000 +2 130 000 10 130 000

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

10. Utgifter för krishanteringsoperationen i 
Libanon (UNFIL-operationen) 9 820 000 -6 188 000 - 3 632 000

11. Utgifter för AMIS II-operationen - +9 000 - 9 000
12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation 

i Tchad och Centralafrikanska republiken - - +4 500 000 4 500 000
20. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av dem, 
för eventuella nya krishanterings-
operationer samt för andra utgifter för 
krishantering 4 734 000 +4 406 000 -6 777 000 2 363 000

Sammanlagt 55 390 000 - - 55 390 000
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
om 147 000 euro under punkt 07. i disposi-
tionsplanen föranleds av utvecklandet av en in-
ternationell terminal och ett operationscenter
vid Björneborgs Brigad i anslutning till funk-
tionerna i hemlandet inom den militära kris-
hanteringen. Behovet av tilläggsanslag om
2 130 000 euro under punkt 08. i dispositions-
planen föranleds av anskaffning av tilläggsma-
teriel till Finlands krishanteringsstyrka i Af-
ghanistan och till en EU- stridsgrupp som leds
av Sverige. Finland kommer sannolikt att delta
i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad
och Centralafrikanska republiken från septem-
ber 2007. Till dispositionsplanen under mo-
mentet fogas därför en ny punkt 12. Utgifter
för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och
Centralafrikanska republiken. Under punkten i
dispositionsplanen anvisas 4 500 000 euro för
kostnader för att starta och samordna operatio-
nen. Tilläggsbehoven under punkterna 07., 08.
och 12. täcks med anslagsöverföring från
punkt 20.

Med anledning av vad som sagts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 55 390 000
2006 bokslut 60 032 000
2005 bokslut 47 561 870

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds närmast av betalningar med anknyt-
ning till Finlands krishanteringsoperation i Li-
banon.

2007 IV tilläggsb. 10 000
2007 budget 10 000
2006 bokslut -5 767
2005 bokslut -2 224
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
168 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 168 000
2007 II tilläggsb. -150 000
2007 budget 29 888 000
2006 bokslut 32 742 000
2005 bokslut 28 099 000

22. Omkostnader for enheten för statsrådets
informationsförvaltning (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
16 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 16 000
2007 budget 9 017 000
2006 bokslut 8 561 000
2005 bokslut 8 185 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
24 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den bevillningsfullmakt som har
anvisats för tullverket och vars utbetalnings-
verkningar överskrider budgeten för momentet
med 24 000 euro. 

2007 IV tilläggsb. 24 000
2007 budget 130 000
2006 bokslut 134 044
2005 bokslut 49 950

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och
informationsförvaltningen (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 11 970 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling och an-

skaffning av processer och system inom eko-
nomi-, personal- och informationsförvaltning-
en som stöder statsförvaltningen samt för fi-
nansiering av projekt för utveckling av
servicecentralerna inom personal-, ekonomi-
och informationsförvaltningen. Anslaget får
användas till avlönande av personal motsva-
rande högst 20 årsverken i uppgifter för viss
tid. Dessutom får anslaget användas till att fi-
nansiera den beställningsfullmakt som ingår i
den andra tilläggsbudgeten för 2007.
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Av det treåriga reservationsanslag om
12 000 000 euro som i den andra tilläggsbud-
geten för 2005 budgeterats under momentet
återtas 9 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I den andra tilläggsbudge-
ten för 2005 beviljades under momentet
12 000 000 euro. På grund av att förberedelser-
na inför anskaffningen av ett datasystem för
ekonomi- och personalförvaltningen har tagit
längre än beräknat kan den del om 9 500 000
euro av reservationsanslaget som blivit oan-
vänd återtas. Återtagandet av anslaget har be-
aktats i inkomsterna under moment 12.39.04. 

Avsikten är att man med tilläggsanslaget,
inom ramen för den beviljade fullmakten, ska
finansiera anskaffningen av ett datasystem för
ekonomi- och personalförvaltningen samt så-
dana för servicecentralerna gemensamma ut-
vecklingsprojekt som förhindrar uppkomsten
av överlappande allmänna kostnader i service-
centralerna. 

2007 IV tilläggsb. 11 970 000
2007 II tilläggsb. —
2005 bokslut 12 000 000

03. Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
28 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 28 000
2007 budget 3 814 000
2006 bokslut 3 762 000
2005 bokslut 3 768 000

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 52 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 218 000 euro med an-
ledning av statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal och som avdrag 270 000 euro i utgifter
för regionaliseringen av servicecentralen i
överföring till moment 28.05.23.

2007 IV tilläggsb. -52 000
2007 II tilläggsb. 150 000
2007 budget 18 937 000
2006 bokslut 41 383 000
2005 bokslut 41 708 000

23. Servicecentralens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 700 000 euro.

Vid nettningen beaktas inte det belopp om
100 000 euro som samlas in i serviceavgifter
för finansiering av kommande års investering-
ar.

F ö r k l a r i n g :   Servicecentralens om-
kostnader har i den ordinarie budgeten för
2007 budgeterats under moment 12.28.23. Av-
sikten är att 1 430 000 euro av anslaget ska an-
vändas för att genomföra sådana investeringar
som servicecentralen behöver, utveckla verk-
samheten och trygga servicecentralens funk-
tionsförmåga till följd av fördröjda kundpro-
jekt. Av anslaget är 270 000 euro en överföring
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från moment 28.05.21 och föranleds av utgif-
terna för regionaliseringen av servicecentralen.

Med anledning av behovet av tilläggsfinan-
siering för verksamheten budgeteras service-
centralens omkostnader tillfälligt på utgiftssi-
dan. Servicecentralen bereder sig för komman-
de års investeringar genom att intäktsföra ett
belopp om 100 000 euro som motsvarar belop-
pet av avskrivningar och andra kalkylmässiga
poster.

2007 IV tilläggsb. 1 700 000

07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner
och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
25 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  De pensioner som betalas
ut under momentet blir 25 000 000 euro min-
dre än beräknat. De pensioner som betalas ut
av Statskontoret blir 45 000 000 euro mindre
än beräknat. Utgifterna för de pensioner enligt
lagen om statens pensioner som på basis av
principen om sista anstalt (Vilma) betalas ut av

andra pensionsanstalter överskrider däremot
förhandskalkylerna och därför höjs Statskon-
torets förskott till Vilma-systemet med
20 000 000 euro.

2007 IV tilläggsb. -25 000 000
2007 budget 3 208 860 000
2006 bokslut 3 056 387 754
2005 bokslut 2 940 064 224

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 003 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 2 003 000
2007 budget 339 947 000
2006 bokslut 349 237 000
2005 bokslut 349 540 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

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

6 587 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 6 323 000 euro av en ökning av
de inkomster som uppskattats i statsbudgeten

Utgifter för och inkomster av verksamheten 
(1 000 euro)

2007
IV tilläggsb.

prop.

Bruttoutgifter 5 120
— varav beredskap för finansiering av 
investeringar 100
Bruttoinkomster 3 420
Nettoutgifter 1 700
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för 2007 och som ligger till grund för avräk-
ningen enligt självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) och 264 000 euro av den slutliga
avräkningen för 2006 som har fastställts av
Ålandsdelegationen.

2007 IV tilläggsb. 6 587 000
2007 II tilläggsb. 6 831 000
2007 I tilläggsb. 1 215 000
2007 budget 182 327 000
2006 bokslut 181 723 061
2005 bokslut 181 797 319

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-
ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 870 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet att tilläggsanslag
föranleds av att Ålands Penningautomatfören-
ing år 2006 har betalat mer lotteriskatt än be-
räknat.

2007 IV tilläggsb. 1 870 000
2007 budget 4 200 000
2006 bokslut 4 108 931
2005 bokslut 3 009 681

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 932 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 932 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 2 000 000 euro av
en engångsutgift på grund av verkställandet av
bilskattelagen som trädde i kraft i maj 2003. I
motsats till förhandskalkylerna importeras
fortsättningsvis stora mängder begagnade bi-
lar. Enligt HFD:s avgörande från december
2006 kan det allmänna värdet i detaljhandeln

inte användas för att bestämma beskattnings-
värdet. Till följd av detta avgörande har det
gjorts ett stort antal rätttelseyrkanden som gäl-
ler bilbeskattningen. Tullverket börjar behand-
la rättelseyrkanden hösten 2007. Tilläggsan-
slaget är avsett för att råda bot på anhopningen
av ärenden.

2007 IV tilläggsb. 2 932 000
2007 budget 147 832 000
2006 bokslut 141 453 000
2005 bokslut 130 295 000

52. Statistikcentralen

21. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
329 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 329 000
2007 budget 41 655 000
2006 bokslut 41 239 000
2005 bokslut 41 453 000
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60. Senatfastigheter

I enlighet med statens fastighetsstrategi får till Senatfastigheter överföras de ca 270 fastighets-
objekt, värda sammanlagt ca 12 miljoner euro, som Banförvaltningscentralen inte behöver. Egen-
domen upptas som skuldkapital givet på lånevillkor. Statsrådet befullmäktigas att besluta närma-
re om den statsegendom som ska överföras.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med vad som konstateras i förklaringsdelen under moment
31.40.21 i den ordinarie budgeten för 2006 har Banförvaltningscentralen förberett överföringen
till Senatfastigheter av besittningen av de fastigheter som inte omfattas av banhållningen.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

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

Av det treåriga reservationsanslag om
15 000 000 euro som budgeterats år 2005 åter-
tas 3 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I den ordinarie budgeten
för 2005 beviljades under momentet
10 000 000 euro och i den andra tilläggsbudge-
ten för 2005 beviljades 5 000 000 euro. Efter-
som igångsättningen av de produktivitetshö-
jande projekten har fördröjts kan den del om
3 900 000 euro av reservationsanslaget som

blir oanvänd återtas. De produktivitetsprojekt
som låg till grund för dimensioneringen av an-
slaget för 2005 håller på att komma igång först
nu. Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komsterna under moment 12.39.04.

Momentets slutsumma ändras inte med an-
ledning av det ovan anförda.

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 15 000 000
2005 bokslut 15 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

03. Arbetsgivarens lönepolitiska utveck-
lingsåtgärder inom statsförvaltningen (reser-
vationslagsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.
Anslaget får retroaktivt från och med den 1

oktober 2007 användas till löneutgifter som
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som gäller personalen inom statsförvaltningen
och som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Som en del av den lönepo-
litiska inriktningen under föregående avtalspe-
riod som gick ut den 30 september 2007 har fi-
nansministeriet genom ett brev av den 25 juni
2007 uppmanat ministerier och ämbetsverk att
bereda och genom arbetsgivarbeslut genomfö-
ra åtgärder där den avgörande faktorn i fråga

om innehåll och inriktning är arbetsgivarens
lönekonkurrenskraft och som ska inriktas på
att förbättra de yttre lönerelationerna. Åtgär-
derna ska gå ut på att man rekryterar och bibe-
håller kompetent personal, tryggar den
branschvisa och regionala tillgången på arbets-
kraft samt förebygger en sådan omsättning av
personalen som inverkar störande på verksam-
heten. När åtgärderna inriktas ska man fästa
uppmärksamhet vid att konkurrenskraften i
fråga om lönerna utvecklas så att lönejäm-
ställdheten mellan kvinnor och män ökar inom
de branscher och uppgifter där lönerna inte
motsvarar uppgifternas svårighetsgrad, den in-
dividuella arbetsprestationen och kompeten-
sen.
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Till dessa åtgärder används årligen 1 procent
av löneutgifterna jämte bikostnader. Behovet
av att se över lönerna varierar mellan olika äm-
betsverk beroende på konkurrenskraftbeho-
ven. Det årliga behovet av anslag beräknas
uppgå till 54 000 000 euro. Avsikten är att an-
delen för år 2008 budgeteras i propositionen

om komplettering av budgetpropositionen för
2008. Avsikten är att motsvarande anslag ska
beaktas under ämbetsverkens omkostnadsmo-
ment senast från och med budgeten för 2009.

2007 IV tilläggsb. 13 000 000

90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
98 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I Europeiska unionens till-
läggsbudgetar 1—4 har beaktats intäktsföring-
en av överskottet för år 2006, justeringarna av
beloppet av den lättnad i betalningsvillkoren
som beviljats Förenade konungariket under ti-
digare år och justeringarna av den inkomstbas

för år 2007 som mervärdesskatten och brutto-
nationalinkomsten tas ut på samt av de traditio-
nella egna medlen. 

2007 IV tilläggsb. -98 000 000
2007 budget 1 528 000 000
2006 bokslut 1 480 665 247
2005 bokslut 1 416 417 725
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

21.  Undervisningsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
146 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 146 000
2007 budget 23 964 000
2006 bokslut 22 275 000
2005 bokslut 21 974 000

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
119 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 119 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 19 091 000
2006 bokslut 18 827 000
2005 bokslut 18 748 000

25. Internationellt samarbete (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget som en utgift av engångsnatur ska an-
vändas för Finlands kultursäsong i Frankrike.

2007 IV tilläggsb. 1 000 000
2007 budget 4 686 000
2006 bokslut 5 966 000
2005 bokslut 6 019 000

27. Omkostnader för centret för internatio-
nellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
31 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 31 000
2007 budget 7 995 000
2006 bokslut 7 923 225
2005 bokslut 7 932 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
11 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de snabbare utbetalningarna för
projekt i vilka strukturfonderna deltar och av
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det faktum att utbetalningarna koncentreras till
programperiodens nästsista år 2007.

2007 IV tilläggsb. 11 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 64 596 000
2006 bokslut 61 674 702
2005 bokslut 53 706 370

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
891 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 303 000 euro av anordnandet av
grundläggande utbildning i statens skolhem,
316 000 euro av utgifter för EU:s Europasko-

lor och 272 000 euro av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 891 000
2007 budget 43 523 000
2006 bokslut 43 202 000
2005 bokslut 42 724 000

20. Yrkesutbildning

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
686 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 530 000 euro av en engångsut-
gift för ombyggnaden av brandsimulatorn vid
Obbnäs brandskolningsenhet vid Centret för

sjösäkerhetsutbildning och 156 000 euro av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 686 000
2007 budget 31 615 000
2006 bokslut 31 376 000
2005 bokslut 31 366 000

50. Undervisning och forskning vid universitet

21. Universitetens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
7 211 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under mo-
mentet så att Tammerfors tekniska universitet i
sin nettobudgetering som inkomster kan beak-
ta inkomsterna av förvaltning och fösäljning
även av sådana aktier i bolag som uppfyller de
villkor som uppställts för universitetsbolag i

3 a § 1 mom. 7 punkten i lagen om statsbudge-
ten som är anskaffade före den 1 augusti 2005.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 7 211 000
2007 budget 1 289 052 000
2006 bokslut 1 269 512 999
2005 bokslut 1 237 436 000
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22. Universitetsväsendets gemensamma ut-
gifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
74 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 74 000
2007 II tilläggsb. 100 000
2007 budget 26 643 000
2006 bokslut 24 619 000
2005 bokslut 24 051 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
683 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 280 000 euro av den del av det
nya lönesystemet som saknas och 403 000
euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal. 

2007 IV tilläggsb. 683 000
2007 II tilläggsb. 24 000
2007 budget 72 477 000
2006 bokslut 72 356 000
2005 bokslut 71 847 000

60. Vetenskap

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
196 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

 dispositions-
plan

II tilläggs-
budget

IV tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan

1. Forsknings-, utvecklings- och publikations-
verksamhet 8 043 000 - +29 000 8 072 000

2. Universitetens gemensamma ADB-verk-
samhet och datakommunikationer 13 000 000 - +45 000 13 045 000

3. Utveckling av universitetens vuxen-
utbildning 2 500 000 - - 2 500 000

4. Utvecklandet av universitetscentren 3 000 000 - - 3 000 000
5. Undersökningar av gravområdena i 

Huhtiniemi i Villmanstrand och i dess 
närområden 100 000 - - 100 000

6. Tryggande av tillgången på svenskspråkiga 
barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen - +100 000 - 100 000

Totalt 26 643 000 +100 000 +74 000 26 817 000
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2007 IV tilläggsb. 196 000
2007 II tilläggsb. 96 000
2007 budget 32 034 000
2006 bokslut 31 827 000
2005 bokslut 31 966 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
65 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 65 000
2007 budget 14 381 000
2006 bokslut 14 053 000
2005 bokslut 13 777 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
16 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 16 000
2007 budget 2 730 000
2006 bokslut 2 788 000
2005 bokslut 2 787 000

24. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 1 520 000
2006 bokslut 1 522 000
2005 bokslut 1 513 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
494 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 494 000
2007 budget 130 011 000
2006 bokslut 120 132 000
2005 bokslut 103 873 000

70. Studiestöd

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 3 000
2007 budget 622 000
2006 bokslut 599 000
2005 bokslut 600 000
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80. Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 3 366 000
2006 bokslut 3 357 000
2005 bokslut 3 354 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
382 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 319 000 euro av en engångsut-
gift för att trygga verksamhetsbetingelserna för
statens konstmuseum och 63 000 euro av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 382 000
2007 budget 16 947 000
2006 budget 16 948 000
2005 bokslut 16 969 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
227 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 200 000 euro av kostnaderna för
arbetet med att ändra de lokaliteter som är ut-
hyrda åt dagligvaruhandeln på Sveaborg och
27 000 euro av statens tjänste- och arbetskol-
lektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 227 000
2007 budget 2 596 000
2006 bokslut 2 407 000
2005 bokslut 2 616 000

24. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
112 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 112 000
2007 II tilläggsb. 200 000
2007 budget 16 745 000
2006 bokslut 16 968 000
2005 bokslut 16 040 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
 dispositionsplan

II tilläggs-
budget

IV tilläggs-
budget-

proposition
Ändrad

dispositionsplan

Nationalmuseets omkostnader 5 808 000 +70 000 +44 000 5 922 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 937 000 +130 000 +68 000 11 135 000
Totalt 16 745 000 +200 000 +112 000 17 057 000
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25. Omkostnader för biblioteket för synska-
dade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
19 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 7 018 000
2006 bokslut 6 178 000
2005 bokslut 6 091 000

26. Finlands filmarkivs omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
17 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 budget 3 494 000
2006 bokslut 3 464 000
2005 bokslut 3 455 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 5 000
2007 budget 555 000
2006 bokslut 547 000
2005 bokslut 544 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 5 000
2007 budget 802 000
2006 bokslut 806 000
2005 bokslut 805 000

75. Ombyggnad och husbyggen (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
270 000 euro under punkt 1 i dispositionspla-
nen, Museiverkets ombyggnader och små
byggnadsprojekt.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av anskaffningen av ett kylsystem till
Museiverkets centrallager i Orimattila. 

2007 IV tilläggsb. 270 000
2007 budget 2 500 000
2006 bokslut 2 500 000
2005 bokslut 2 500 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av lands-
bygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att
femte stycket i beslutsdelen under momentet
ersätts med stycket nedan.

Anslaget får tillsammans med anslaget under
medfinansieringsmoment 30.10.62 användas
för anställande  av den personal, motsvarande
högst 170 årsverken, som behövs för genom-
förande av mål 1-programmen och program-
met Leader+ vilka utvecklingssektionen (EU-
GFJ-U) vid EUGFJ medfinansierar och för ge-
nomförande av programmet för utveckling av
landsbygden i fasta Finland vilket EJFLU
medfinansierar, samt för betalning av andra
konsumtionsutgifter som är nödvändiga för ge-
nomförandet av programmen. Anslaget budge-
teras enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av maximianta-
let årsverken med 69 årsverken jämfört med de
101 årsverken som föreslås i den ordinarie
budgeten för innevarande år föranleds av att
det maximala antalet personer som kan anstäl-
las med medel under momentet också omfattar
personal för eventuella projekt vid statliga äm-
betsverk och inrättningar.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. 7 000 000
2007 budget 50 300 000
2006 bokslut 54 727 486
2005 bokslut 52 884 371

20. Jordbruk

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi får utan motprestation överlåta lä-
genheten Koetila RNr 1:113 i Männynmäki by i Juva kommun till Juva kommun.

F ö r k l a r i n g :  Förklaringsdelen till kapitelmotiveringen kompletteras enligt följande:
År 1990 donerade Juva kommun ca 22 hektar åkermark samt Partala gård jämte byggnader och

tomt till Lantbrukets forskningscentral (nuvarande Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi) för försöks- och forskningsverksamhet. Donationen förenades med ett villkor
om att forskningscentralen förbinder sig att återlämna åkermarken och byggnaderna till Juva
kommun när den inte längre använder dessa för försök och forskning. Forskningsscentralen god-
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kände villkoret. I fråga om byggnaderna skulle forskningscentralen emellertid ha rätt att av kom-
munen få en ersättning som motsvarar förändringen i byggnadernas bruksvärde.

Forskningscentralen har lagt ned forskningsstationen i Juva. Därför ska åkermarkerna enligt
donationsvillkoren utan motprestation återlämnas till Juva kommun. Byggnaderna vid forsk-
ningsstationen såldes tidigare i år till Juva kommun av Senatfastigheter, som förvaltat byggnader-
na.

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
126 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 126 000
2007 II tilläggsb. 1 000 000
2007 budget 31 925 000
2006 bokslut 31 929 000
2005 bokslut 32 057 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
187 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 187 000
2007 II tilläggsb. -70 000
2007 budget 39 552 000
2006 bokslut 39 489 392
2005 bokslut 46 078 910

22. Omkostnader för köttbesiktningsverk-
samheten (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Livsmedelssäkerhetsver-
ket svarar för köttbesiktningsverksamheten.
Utgifterna och inkomsterna under momentet
har i den ordinära budgeten för innevarande år
nettobudgeterats under moment 12.30.31. De
inkomster som skall nettobudgeteras inflyter
med stöd av jord- och skogsbruksministeriets
förordning om avgifter som skall uppbäras för
köttbesiktning och för tillsynen över vissa an-
läggningar inom köttbranschen (830/2001)
samt jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om avgifter som skall uppbäras för tillsy-
nen över vissa fiskerivaror och fiskanläggning-
ar (831/2001).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

2007
ordinarie

budget

2007
IV tilläggs-

budget-
proposition Totalt

Bruttoutgifter 5 499 +641 6 140
Bruttoinkomster 5 640 - 5 640
Nettoutgifter -141 +641 500
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2007 IV tilläggsb. 500 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
91 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 91 000
2007 II tilläggsb. 680 000
2007 budget 16 397 000
2006 bokslut 16 597 000
2005 bokslut 16 786 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
800 000 euro.

 Dessutom ombildas anslaget under momen-
tet till ett treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att beloppet av skador som järvar
orsakar renhushållningen varit större än beräk-
nat.

2007 IV tilläggsb. 800 000
2007 budget 2 300 000
2006 bokslut 2 300 000
2005 bokslut 2 300 000

50. Vattenhushållning

22. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
18 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 18 000
2007 budget 6 480 000
2006 bokslut 6 459 000
2005 bokslut 6 601 000

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att
betala (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
350 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att Finland i enlighet med en över-
enskommelse mellan staterna är tvunget att be-
tala ersättning till Ryssland till ett belopp av
620 768 euro för skador orsakade av tappning-
ar av Vuoksen under åren 2004—2005.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2007

uppskattning

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 5 640
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 210

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -570
Kostnadsmotsvarighet, % 91
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2007 IV tilläggsb. 350 000
2007 budget 420 000
2006 bokslut 145 465
2005 bokslut 52 453

77. Vattendrags- samt vatten- och avlopps-
arbeten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
för brådskande ombyggnadsarbeten i syfte att
reparera en strukturell svaghet i Kalajärvi
damm. De totala kostnaderna av projektet jäm-
te statens andel är 500 000 euro.

2007 IV tilläggsb. 500 000
2007 II tilläggsb. 500 000
2007 budget 10 758 000
2006 bokslut 13 388 000
2005 bokslut 23 408 000

60. Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
284 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas för
teckning av aktier i Metsäklusteri Oy till ett be-
lopp av högst 150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Skogsforskningsinstitutet
Metla är delägare (ägarandel 5 % enligt del-
ägaravtalet) i Metsäklusteri Oy, till vars verk-
samhetsområde hör att styra, samordna och fi-
nansiera skogsklustrets innovations- och
forskningsverksamhet. Bolagets syfte är inte
att ge vinst.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 284 000
2007 budget 39 950 000
2006 bokslut 39 593 000
2005 bokslut 39 640 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
484 000 euro.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios an-
del av tilläggsanslaget är 41 500 euro och
skogscentralernas andel 442 500 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på kostnader för ett kompletterande pen-
sionssystem för det privata skogsbruket. Kost-
naderna föranleds av Jyväskylä tingsrätts dom
(06/2006) om retroaktiv utbetalning av till-
läggspensioner.

2007 IV tilläggsb. 484 000
2007 budget 43 689 000
2006 bokslut 45 379 000
2005 bokslut 46 684 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så, att beslut om stöd enligt lagen om finan-
siering av hållbart skogsbruk (1094/1996) un-
der 2007 får fattas för högst 64 500 000 euro i
stället för för högst 62 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
och ökningen av bevillningsfullmakten med
2 000 000 euro föranleds huvudsakligen av
ökade åtgärder för vård av ungskog, drivning
och flisning av energivirke samt skogsförnyel-
se. Tilläggsanslaget är en engångsutgift.
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2007 IV tilläggsb. 2 000 000
2007 II tilläggsb. -29 000
2007 budget 57 680 000
2006 bokslut 61 280 541
2005 bokslut 62 430 561

70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
339 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 339 000
2007 budget 47 775 000
2006 bokslut 47 576 000
2005 bokslut 47 962 597

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
19 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 3 338 000
2006 bokslut 3 300 000
2005 bokslut 3 200 000

90. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
193 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 193 000
2007 II tilläggsb. 160 000
2007 budget 26 594 000
2006 bokslut 35 541 000
2005 bokslut 37 249 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
204 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 100 000 euro av en engångsut-
gift för de datasystemändringar som lösningen
av artikel 141 förutsätter och 104 000 euro av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 204 000
2007 II tilläggsb. 602 000
2007 budget 13 380 000
2006 bokslut 13 657 000
2005 bokslut 14 732 000

25. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
359 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 300 000 euro av en engångsut-
gift för de datasystemändringar som lösningen
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av artikel 141 förutsätter och 59 000 euro av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 359 000
2007 II tilläggsb. 1 577 000
2007 budget 11 593 000

91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämn-
den

21. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 4 000
2007 budget 732 000
2006 bokslut 728 000
2005 bokslut 725 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
82 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 82 000
2007 II tilläggsb. 29 000
2007 budget 18 688 000
2006 bokslut 21 195 000
2005 bokslut 21 462 000

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 911 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 500 000 euro av en engångsut-
gift för projekt som ökar säkerheten för den
lätta trafiken och 411 000 euro av statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 2 911 000
2007 budget 583 327 000
2006 bokslut 591 483 000
2005 bokslut 608 946 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

4 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  För projektet rv 3 Tam-

merfors västra ringväg, 2:a byggnadsetappen
beviljas ett tillägg av 6 000 000 euro. Från pro-
jektet lv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget av-
dras 1 400 000 euro. Ändringarna i anslagsbe-
hoven föranleds av ändrade tidtabeller för pro-
jekten. Fullmakterna att sluta avtal i fråga om
projekten ändras inte.
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2007 IV tilläggsb. 4 600 000
2007 II tilläggsb. 5 800 000
2007 budget 100 500 000
2006 bokslut 52 318 829
2005 bokslut 86 340 318

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
255 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 255 000
2007 budget 94 060 000
2006 bokslut 97 074 000
2005 bokslut 17 566 000

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

3 327 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För projektet för farleden
till Torneå beviljas ett tillägg av 1 673 000 eu-
ro. En del av det anslag som blev oanvänt år
2006 ombudgeteras för anslaget. Från projek-
tet för farleden till Brahestad avdras 5 000 000
euro. På grund av att planerna för hamnområ-
det, som Brahestads stad ansvarar för, precise-
ras har man inte kommit i gång med projektet
enligt planerna. Slutförandet av projektet för-
skjuts till 2009. Ändringarna i anslaget mot-
svarar behovet av anslag för projekten under
innevarande år. Fullmakterna att sluta avtal i
fråga om projekten ändras inte.

Projekt

Oavslutade vägprojekt
Färdig

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Använt
mn €

Budgeten
för 2007

mn €

IV tilläggs-
budgeten
för 2007

mn €

Senare
finansierings-

behov
 mn €

Rv 3 Tammerfors västra ringväg, 2:a 
byggnadsetappen 2008 57,0 4,0 23,0 6,0 24,0

Lv 101 Ring I, Åboleden—Vallberget 2010 86,3 - 3,0 -1,4 84,7
Totalt 143,3 4,0 26,0 4,6 108,7

Projekt

Oavslutade vattenvägsprojekt Färdigt

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Använt
mn €

Budgeten
för 2007

mn €

IV tilläggs-
budgeten
för 2007

mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Farleden till Torneå 2007 11,0 5,3 4,0 1,7 -
Farleden till Brahestad 2009 30,0 - 10,0 -5,0 25,0
Totalt 41,0 5,3 14,0 -3,3 25,0
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2007 IV tilläggsb. -3 327 000
2007 budget 14 000 000
2006 bokslut 5 243 107
2005 bokslut 98 713

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 566 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 500 000 euro av en engångsut-
gift för att avlägsna plankorsningar och 66 000
euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

2007 IV tilläggsb. 2 566 000
2007 II tilläggsb. 21 420 000
2007 budget 302 082 000
2006 bokslut 301 902 000
2005 bokslut 312 455 000

76. Anskaffningar av jordområden för ban-
nätet och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av inlösningsförrättningar och ersätt-
ningar för Kervo—Lahtis-direktbanan.

2007 IV tilläggsb. 3 100 000
2007 budget 1 500 000
2006 bokslut 1 239 657
2005 bokslut 1 467 564

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

3 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  För projektet för förbätt-

rande av servicenivån på banavsnittet Seinäjo-
ki—Uleåborg, I etappen beviljas ett tillägg av
4 800 000 euro. Från projektet för förbättrande
av servicenivån i Mellersta Böle avdras
1 500 000 euro. Ändringarna i anslagsbehoven
föranleds av ändrade tidtabeller för projekten.
Fullmakterna att sluta avtal i fråga om projek-
ten ändras inte.

Projekt

Oavslutade banprojekt Färdigt

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Använt
mn €

Budgeten
för 2007

mn €

IV tilläggs-
budgeten
för 2007

mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Förbättrande av servicenivån 
på banavsnittet 
Seinäjoki—Uleåborg, 
I etappen 2009 110,0 - 3,0 4,8              102,2
Förbättrande av servicenivån 
i Mellersta Böle 2009 39,2 - 2,0 -1,5 38,7
Totalt 149,2 - 5,0 3,3 140,9



31.41 81

2007 IV tilläggsb. 3 300 000
2007 II tilläggsb. 5 813 000
2007 budget 36 200 000
2006 bokslut 55 149 328
2005 bokslut 94 697 253

79. Byggande av radionät (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 14 868 000 euro.

Banförvaltningscentralen bemyndigas att
ingå avtal för att genomföra projektet Byggan-
de av radionät för ett belopp om högst
17 009 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av den fullmakt att ingå
avtal som beviljats för projektet har 22,991
miljoner euro använts före utgången av 2006.
Ett anslag motsvarande den upplösta fullmak-
ten på 17 009 000 euro föreslås bli ombudgete-
rat för slutförande av projektet.

2007 IV tilläggsb. 14 868 000
2006 bokslut 6 300 000
2005 bokslut —

41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
21 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 21 000
2007 budget 4 060 000
2006 bokslut 1 300 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
60 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 22 000 euro av ministeriets an-
del av IMAGINE IT-projekten och 38 000
euro av ministeriets andel av utrednings- och
genomförandeprojektet VIKING MIP för åren

2004 och 2006.  Motsvarande inkomst från EU
har antecknats under moment 12.31.99.

2007 IV tilläggsb. 60 000
2007 budget 52 999 000
2006 bokslut 81 251 000
2005 bokslut 81 490 000

Projekt

Färdigt
Kostnadsförslag

mn €
Använt

mn €

IV tilläggs-
budgeten
för 2007

mn €

Byggande av radionät 2008 40,0 23,0 17,0
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80. Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
175 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 175 000
2007 budget 30 278 000
2006 bokslut 30 216 000
2005 bokslut 30 886 000

81. Havsforskningsinstitutet

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
386 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 350 000 euro av anskaffning av
analys- och mätutrustning samt system för re-
sultathantering som behövs för att genomföra
den uppföljnings- och servicenivå som krävs i
programmet för skydd av Östersjöområdet och

konventionen om skydd av Östersjöområdet
och 36 000 euro av statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 386 000
2007 budget 8 499 000
2006 bokslut 10 280 000
2005 bokslut 8 943 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
5 474 000 euro.

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

2007 IV tilläggsb. 5 474 000
2007 II tilläggsb. 8 800 000
2007 budget 276 265 000
2006 bokslut 277 060 964
2005 bokslut 289 377 911

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
183 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av bevillningsfullmakternas slutbe-
talningar för programperioden 2000—2006.

2007 IV tilläggsb. 183 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 12 421 000
2006 bokslut 11 488 098
2005 bokslut 11 436 291
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Huvudtitel 32
HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
541 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är 400 000 euro en engångsutgift. Avsik-
ten är att 250 000 euro av detta belopp används
för utgifter vid rådgivningsenheten för offent-
lig upphandling och 150 000 euro för projektet
för analys av lagberedningens konsekvenser
för företagen. Resten av behovet av tilläggsan-
slag, 141 000 euro, föranleds av statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 541 000
2007 II tilläggsb. 200 000
2007 budget 24 889 000
2006 bokslut 23 401 000
2005 bokslut 23 369 000

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
513 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 513 000
2007 budget 79 423 000
2006 bokslut 78 318 000
2005 bokslut 77 127 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
248 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 248 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 40 450 000
2006 bokslut 40 315 000
2005 bokslut 41 410 000
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22. Statens tekniska forskningscentrals om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
5 353 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är 5 000 000 euro en engångsutgift som
beror på åtgärderna för sanering av ekonomin
och på kostnaderna för anpassning av persona-
len. Genom anslagsökningen och det planerade
programmet för balansering av ekonomin sä-
kerställs att det affärsverk som enligt planerna
ska inleda sin verksamhet vid ingången av
2009 ska kunna bedriva sin verksamhet på af-
färsekonomiskt lönsamma grunder. Avsikten
är att tilläggsanslaget också ska användas för
exceptionellt stora projektkostnader med an-
knytning till projekt inom EU:s sjunde rampro-
gram och för förberedande åtgärder för om-
bildning av VTT till affärsverk. Det tilläggsan-
slag som nu föreslås kommer att dras av från de
anslag som forskningscentralen beviljas åren
2009—2011. Av behovet av tilläggsanslag för-
anleds 353 000 euro av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2007 IV tilläggsb. 5 353 000
2007 budget 74 016 000
2006 bokslut 79 232 000
2005 bokslut 69 790 000

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
50 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 50 000
2007 budget 9 250 000
2006 bokslut 9 738 000
2005 bokslut 9 777 000

24. Konsumentforskningscentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
17 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 budget 1 922 000
2006 bokslut 1 945 000
2005 bokslut 1 944 000

25.  Mätteknikcentralens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 27 000
2007 budget 5 170 000
2006 bokslut 5 289 000
2005 bokslut 5 265 000

26. Teknologiska utvecklingscentralens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
138 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 138 000
2007 budget 29 218 000
2006 bokslut 27 991 000
2005 bokslut 26 752 000
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30. Företagspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
26 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 26 000
2007 budget 16 088 000
2006 bokslut 16 334 000
2005 bokslut 16 287 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så att spe-
cialfinansieringsbolaget år 2007 får bevilja lån
som omfattas av regionalt räntestöd till ett
sammanlagt belopp av högst
140 330 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Bevillningsfullmakten för
de lån som omfattas av regionalt räntestöd höjs
med 20 000 000 euro på grund av att efterfrå-
gan på dessa lån har varit större än beräknat.

Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas föranleda staten utgifter om 256 000 euro
år 2008, 144 000 euro år 2009, 144 000 euro år
2010 och 32 000 euro år 2011. 

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet. 

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 12 684 000
2006 bokslut 14 212 197
2005 bokslut 16 178 758

48. Räntestöd till offentligt understödda ex-
port- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Den stigande internatio-
nella räntenivån har lett till att beloppet av rän-
testöd som betalas ut med stöd av ränteutjäm-
ningsavtal har ökat mer än beräknat.

2007 IV tilläggsb. 2 000 000
2007 budget 35 000 000
2006 bokslut 23 697 475
2005 bokslut 2 724 086

60. Överföringar till statsgarantifonden (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
960 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med 2003 års
skuldkonverteringsavtal kvittar Ryssland ford-
ringar som Finland har hos det forna Sovjet-
unionen med varu- och tjänsteleveranser till
Finland till ett belopp motsvarande ca 25 mil-
joner US-dollar. Leveranserna betalas genom
att fordringen hos det forna Sovjetunionen i
statsgarantifondens balansräkning kvittas mot
de överföringar från statsbudgeten som mot-
svarar de faktiska leveranserna. Handels- och
industriministeriets eller de av ministeriet be-
myndigade inrättningarnas andel av leveran-
serna i anslutning till 2003 års skuldkonverte-
ringsavtal uppgår till högst 15 miljoner US-
dollar. Med anslaget kvittas det skuldbelopp
som återstår av handels- och industriministeri-
ets andel, dvs. 1 296 600,03 US-dollar.

2007 IV tilläggsb. 960 000
2007 budget 20 000
2006 bokslut 795 567
2005 bokslut 10 702 296

87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja Finnve-

ra Abp ett sådant räntefritt kapitallån enligt
5 kap. 1 § i lagen om aktiebolag (734/1978) för
ökning av dotterbolaget Aloitusrahasto Vera
Oy:s aktiekapital, förutsatt att Finnvera Abp på
motsvarande villkor beviljar 20 000 000 euro
för samma ändamål. Om Aloitusrahasto Vera
Oy:s finansieringsverksamhet är förlustbring-
ande återkrävs lånet inte till den del det mot-
svarar beloppet av förlusten.
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F ö r k l a r i n g :  Lånet utgör fortsatt finan-
siering av verksamheten vid den nya riksom-
fattande kapitalfonden Aloitusrahasto Vera
Oy, som Finnvera Abp upprättade 2005. Lånet
beviljas på samma villkor som det kapitallån
som beviljades Finnvera Abp i samband med
att kapitalfonden upprättades och under förut-
sättning att Finnvera Abp finansierar sin kapi-
talplaceringsverksamhet med egna likvida
medel om 20 000 000 euro. Bolagets fond för
inhemsk verksamhet uppvisar tillräckligt med
vinst för att täcka eventuella förluster i kapital-
placeringsverksamheten, och därför försvagar
en placering som finansieras med likvida med-
el inte avsevärt bolagets ekonomiska ställning
framöver. Genom Aloitusrahasto Vera Oy:s
kapitalplaceringsverksamhet tillfredsställs den
efterfrågan på finansiering som uppkommer i
skarven mellan finansieringen av produktut-
vecklingsverksamheten och utbudet av privat
kapital. Fonden placerar huvudsakligen i ny-
startade teknologiföretag samt i teknologiin-
tensiva eller innovativa serviceföretag. De ut-
valda företagen ska ha potential att utvecklas
till tillväxtföretag.

2007 IV tilläggsb. 5 000 000
2005 bokslut 11 500 000

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

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas för ökning av Fin-

lands Industriinvestering Ab:s aktiekapital.
F ö r k l a r i n g :  Syftet är i enlighet med re-

geringsprogrammet att sörja för en tillräcklig
kapitalisering av Finlands Industriinvestering
under regeringsperioden. Bolagets placerings-
förbindelser har i förhållande till det egna ka-
pitalet ökat och ligger nära den faställda övre
gränsen på 130 %. En ytterligare kapitalisering
av bolaget anknyter i första hand till planerna
på att tillsammans med arbetspensionsbolagen
inrätta en fondernas fond. Syftet med denna
fond är att trygga utbudet på riskplaceringska-
pital för kapitalplaceringsfonder med fokus på
tidig tillväxt och internationalisering. Anslaget
bidrar till genomförande av de riktlinjer som
finanspolitiska ministerutskottet har godkänt
och som gäller att utveckla kapitalplacerings-
marknaden och se över arbetsfördelningen
mellan de offentliga riskfinansiärerna. Dessut-
om höjs nivån på bolagets maximala förbindel-
ser till 150 %.

2007 IV tilläggsb. 15 000 000

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
24 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 24 000
2007 budget 5 854 000
2006 bokslut 5 882 000
2005 bokslut 5 865 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
20 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 20 000
2007 budget 5 133 000
2006 bokslut 5 074 000
2005 bokslut 5 074 000
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60. Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 14 000
2007 budget 836 000
2006 bokslut 823 000
2005 bokslut 830 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas för köp av utrednings-

provnings- och informationstjänster som främ-
jar materialeffektiviteten. Anslaget får även
användas för delfinansiering av projekt som fi-
nansieras av EU.

F ö r k l a r i n g :  Ett av de centrala resulta-
ten av FN:s världstoppmöte om hållbar utveck-
ling i Johannesburg 2002 är att sträva efter
hållbara produktions- och konsumtionsmöns-
ter. Att främja materialeffektiviteten är ett av
de viktigaste förslagen i det nationella pro-
grammet för hållbar konsumtion och produk-
tion, och det ingår också i den nya nationella
strategin för en hållbar utveckling. En effekti-
vare användning av material i både konsumtio-
nen och produktionen sparar naturresurser och

ökar också energieffektiviteten. Därigenom
förbättras såväl miljöns tillstånd som konkur-
renskraften samtidigt som efterfrågan på nya
innovationer skapas.

Konsumenterna och producenterna är ännu
inte särskilt medvetna om möjligheterna till ef-
fektivare materialanvändning, och därför är det
i inledningsfasen viktigt med information och
upplysning om sparmöjligheteter. Eftersom
materialeffektivitet i allmänhet innebär också
ekonomiska besparingar väntas effektivise-
ringsåtgärderna fortgå även på sikt utan bety-
dande offentligt stöd. Handels- och industrimi-
nisteriet och miljöministeriet har tillsammans
arbetat för att inrätta en central för rådgivning
och service kring materialeffektivitet i anslut-
ning till Motiva Oy, som utövar motsvarande
verksamhet i energibranschen. Syftet är att
denna servicecentral samlar information om
materialbesparing och bästa praxis samt tar
fram redskap för effektiviseringsåtgärder för
andra organisationer. I den inledande fasen ska
man utveckla utvärderingar av materialeffekti-
viteten och rådgivning vid offentlig upphand-
ling.

Samhälleliga effektmål
— En effektivare användning av material

ökar energieffektiviteten och konkurrenskraf-
ten och främjar övergången till hållbara pro-
duktions- och konsumtionsmönster.

2007 IV tilläggsb. 500 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
294 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 194 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 100 000 euro av
utgifter för kommittén för totalreformen av den
sociala tryggheten (SATA) som tillsattes av
statsrådet den 14 juni 2007. Kommittén har
tillsatts för tiden 15.6.2007—31.12.2009. För
kommittén anställs en generalsekreterare.
Dessutom kommer tilläggsanslaget att använ-
das till nödvändiga utredningar och undersök-
ningar och till utgifter för sakkunnighjälp.

2007 IV tilläggsb. 294 000
2007 budget 36 022 000
2006 bokslut 35 057 000
2005 bokslut 35 119 000

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

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.
Anslaget får användas till uppbyggande av

ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom
social- och hälsovården och till anknytande na-
tionell service. Till Folkpensionsanstalten be-

talas ersättning för uppbyggande av ett elektro-
niska arkiv för klientuppgifter inom social- och
hälsovården och ett elektroniskt receptcenter
samt till anknytande nationell service enligt la-
gen om elektronisk behandling av klientupp-
gifter inom social- och hälsovården (159/2007)
och lagen om elektroniska recept (61/2007).

F ö r k l a r i n g :  Folkpensionsanstaltens
uppgift är att upprätthålla en elektronisk arkiv-
tjänst för klientuppgifter inom social- och häl-
sovården samt anknytande datanät- och andra
tjänster. Dessutom ska Folkpensionsanstalten
upprätthålla servicen inom det nationella re-
ceptcentret. Det totala kostnadsförslaget för
uppbyggande av ett elektroniskt arkiv för kli-
entuppgifter inom social- och hälsovården och
av anknytande nationell service har preciserats
till 23 000 000 euro. För ändamålet har i bud-
geten för 2007 anvisats 2 000 000 euro under
moment 28.80.27. Avsikten är att den statliga
medfinansieringen hålls inom ramen för det nu
framlagda kostnadsförslaget. Ifall den statliga
medfinansieringen ökar mera än det framlagda
kostnadsförslaget gallras projektplanen i mot-
svarande mån. Avsikten är att verksamheten fi-
nansieras med bruksavgifter senast från in-
gången av 2011.

2007 IV tilläggsb. 21 000 000
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62. Statlig medfinansiering för social- och
hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att tidpunkten för utbetalning som

gäller projekt, vilka under programperioden
2000—2006 finansieras ur Europeiska social-
fonden, har ändrats.

2007 IV tilläggsb. 500 000
2007 budget 5 663 000
2006 bokslut 5 092 277
2005 bokslut 4 641 227

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och ut-
vecklingscentralen för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
202 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 117 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 85 000 euro som
en engångsutgift av att stödfunktionerna för

Ekonomienheten vid Forsknings- och utveck-
lingscentralen för social- och hälsovården flyt-
tas till en servicecentral.

2007 IV tilläggsb. 202 000
2007 budget 23 327 000
2006 bokslut 22 682 000
2005 bokslut 22 920 000

03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 10 000
2007 budget 1 951 000
2006 bokslut 1 837 000
2005 bokslut 1 829 000

04. Besvärsnämnden för social trygghet

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
11 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 11 000
2007 budget 2 989 000
2006 bokslut 1 964 000
2005 bokslut 2 054 000
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06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen
för hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
25 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 25 000
2007 II tilläggsb. 30 000
2007 budget 4 349 000
2006 bokslut 3 513 000
2005 bokslut 2 715 000

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
164 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 164 000
2007 budget 34 346 000
2006 bokslut 35 279 000
2005 bokslut 34 273 000

26. Anskaffning av vaccin (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
37 000 000 euro.

Det treåriga reservationsanslag om
20 800 000 euro för anskaffning av influensa-
pandemivaccin som budgeterats under mo-

mentet i den andra tilläggsbudgeten för 2005
återtas.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av anskaffning av ett prepandemiskt
H5N1-vaccin (s.k. modellvaccin) för hela be-
folkningen i beredskap mot en influensapande-
mi. Avsikten är att inom ett år få ett vaccin som
genast kan tas i bruk. För ändamålet har i den
andra tilläggsbudgeten för 2005 anvisats
20 800 000 euro, som fortfarande är oanvänt
på grund av svårigheter med tillverkningen av
vaccinet. Återtagandet av anslaget har beaktats
i de inkomster som influtit under moment
12.39.04.

2007 IV tilläggsb. 37 000 000
2007 budget 10 600 000
2006 bokslut 10 762 000
2005 bokslut 30 200 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

21. Omkostnader för Social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
36 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 36 000
2007 II tilläggsb. 70 000
2007 budget 4 915 000
2006 bokslut 5 041 000
2005 bokslut 5 035 000
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10. Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
61 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 61 000
2007 budget 11 772 000
2006 bokslut 11 642 000
2005 bokslut 12 016 000

11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen
för läkemedelsbehandling (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 1 333 000
2006 bokslut 1 333 000
2005 bokslut 1 325 000

13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
159 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 159 000
2007 budget 25 513 000
2006 bokslut 24 520 000
2005 bokslut 23 863 000

16. Allmän familjepension

60. Allmän familjepension (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylerna över förmånsutgifter
har preciserats på grund av att det beräknade
antalet pensionstagare har minskat.

2007 IV tilläggsb. -1 200 000
2007 budget 38 200 000
2006 bokslut 37 763 841
2005 bokslut 38 354 103
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17. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
68 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats på grund av att det beräknade anta-
let arbetslöshetsdagar har minskat.

2007 IV tilläggsb. -68 000 000
2007 budget 536 500 000
2006 bokslut 525 000 000
2005 bokslut 570 998 711

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

Från anslaget under momentet avdras
14 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats på grund av att det beräknade anta-
let arbetslöshetsdagar har minskat.

2007 IV tilläggsb. -14 000 000
2007 budget 62 750 000
2006 bokslut 56 000 000
2005 bokslut 74 000 000

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats då stödet i större utsträckning har
börjat användas till kortvarig utbildning.

2007 IV tilläggsb. -6 000 000
2007 budget 26 000 000
2006 bokslut 18 350 000
2005 bokslut 16 700 000

55. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen föran-
leds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats så, att den motsvarar den ökade an-
vändningen av förmånen.

2007 IV tilläggsb. 3 000 000
2007 budget 33 000 000
2006 bokslut 32 600 000
2005 bokslut 28 800 000

18. Sjukförsäkring

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

Från anslaget under momentet avdras
38 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylerna över förmånsutgifter-
na har preciserats och av att överskottet av den

statliga andelen från år 2006 som ska beaktas
har ökat.

2007 IV tilläggsb. -38 000 000
2007 budget 1 153 000 000
2006 bokslut 1 092 464 514
2005 bokslut 950 544 550
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19. Pensionsförsäkring

51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen föran-
leds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats.

2007 IV tilläggsb. 900 000
2007 budget 447 000 000
2006 bokslut 430 400 000
2005 bokslut 416 300 000

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

Från anslaget under momentet avdras
5 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över premieintäkten,

kalkylen över obetalda premier och kalkylerna
över förmånsutgifter har preciserats.

2007 IV tilläggsb. -5 000 000
2007 budget 60 000 000
2006 bokslut 51 300 000
2005 bokslut 51 900 000

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

Från anslaget under momentet avdras
23 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats och av att premieintäkten har ökat.

2007 IV tilläggsb. -23 300 000
2007 budget 1 888 300 000
2006 bokslut 1 813 752 898
2005 bokslut 1 094 064 718

21. Frontveteranpensioner

52. Fronttillägg (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

1 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-

anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats på grund av att det beräknade anta-
let förmånstagare har minskat.

2007 IV tilläggsb. -1 000 000
2007 budget 74 000 000
2006 bokslut 79 871 864
2005 bokslut 87 676 029

28. Annat utkomstskydd

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats på grund av att det beräknade anta-
let förmånstagare har minskat.
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2007 IV tilläggsb. -2 000 000
2007 budget 22 500 000
2006 bokslut 23 993 384
2005 bokslut 16 191 588

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

36. Statsunderstöd till kommunerna för pro-
jekt inom social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en om-
budgetering av oanvända anslag och föranleds
av att tidpunkten för projekten har ändrats. 

2007 IV tilläggsb. 4 700 000
2007 budget 39 800 000
2006 bokslut 54 530 000
2005 bokslut 54 430 000

33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 660 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att verksamheten för utredning av

dödsorsak har ökat och av att kostnadsnivån
har stigit.

2007 IV tilläggsb. 1 660 000
2007 budget 6 200 000
2006 bokslut 7 203 553
2005 bokslut 7 240 574
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Huvudtitel 34
ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

21. Arbetsministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
116 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 116 000
2007 II tilläggsb. 80 000
2007 budget 24 031 000
2006 bokslut 22 494 000
2005 bokslut 22 617 000

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 2 000
2007 budget 772 000
2006 bokslut 767 000
2005 bokslut 767 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i
EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att från
den del av bevillningsfullmakten för 2006 som
är oanvänd tilldelas 325 000 euro landskapet
Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 3 991 000 euro av anslaget hänför sig
till landskapet Kajanaland med stöd av lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av större utbetalningar än beräknat
för förbindelser som avser strukturfondspro-
gram under det nästsista verksamhetsåret 2007
under programperioden.

2007 IV tilläggsb. 10 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 125 722 000
2006 bokslut 128 222 287
2005 bokslut 123 253 466
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62. Statlig medfinansiering för arbetsminis-
teriets vidkommande för projekt i vilka EU:s
strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
5 000 000 euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att från
den del av bevillningsfullmakten för 2006 som
är oanvänd tilldelas 301 000 euro landskapet
Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 3 370 000 euro av anslaget hänför sig
till landskapet Kajanaland med stöd av lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av större utbetalningar än beräknat
för förbindelser som avser strukturfondspro-
gram under det nästsista verksamhetsåret 2007
under programperioden.

2007 IV tilläggsb. 5 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 80 809 000
2006 bokslut 79 324 130
2005 bokslut 76 536 425

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

Från anslaget under momentet avdras
4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
projekt under programperioden 2007—2013
fördröjs.

2007 IV tilläggsb. -4 000 000
2007 budget 9 901 000

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

Från anslaget under momentet avdras
3 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
projekt under programperioden 2007—2013
fördröjs.

2007 IV tilläggsb. -3 500 000
2007 budget 8 744 000

06. Arbetskraftspolitiken

21. Omkostnader inom arbetskraftsärende-
nas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
944 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 944 000
2007 budget 144 617 000
2006 bokslut 142 825 986
2005 bokslut 137 712 000

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

Från anslaget under momentet avdras
4 300 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så, att av anslaget reserveras 3 700 000 euro
som enligt beslut av statsrådet skall användas
till utgifter för lindrande av sådana oförutsedda
störningar som omstruktureringen av ekono-
min förorsakar sysselsättningen och produk-
tionsverksamheten.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen gäl-
ler anslag avsedda för statsrådets förfogande
för plötsliga strukturomvandlingsområden. Av
det anslag om sammanlagt 8 000 000 euro som
reserverats för ändamålet har 3 700 000 euro
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kunnat användas för projekt som avses under
detta moment.

2007 IV tilläggsb. -4 300 000
2007 II tilläggsb. 10 000 000
2007 budget 516 711 000
2006 bokslut 469 398 752
2005 bokslut 455 572 533

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

arbetslösheten och antalet personer som får ar-
betsmarknadsstöd har minskat.

2007 IV tilläggsb. -30 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 716 100 000
2006 bokslut 744 970 542
2005 bokslut 961 226 893

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så att år
2007 får med undantag av investeringar som
hör till förvaltningsförsöket i Kajanaland ingås
nya förbindelser för investeringar i sysselsätt-
ningsfrämjande syfte till ett värde av högst
39 018 000 euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så, att av fullmakten reserveras 12 300 000
euro som enligt beslut av statsrådet skall an-
vändas till förbindelser för lindrande av sådana
oförutsedda störningar som omstruktureringen
av ekonomin förorsakar sysselsättningen och
produktionsverksamheten.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av vad
som sagts ovan föreslås inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 30 718 000
2006 bokslut 25 008 283
2005 bokslut 25 701 961

07. Flykting- och migrationsärenden

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
21 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 21 000
2007 II tilläggsb. 402 000
2007 budget 7 739 000
2006 bokslut 7 902 609
2005 bokslut 8 264 731

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde

50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

2 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
utbetalningarna av lönegarantier har varit min-
dre än beräknat. Motsvarande inkomstavdrag
har antecknats under moment 12.34.70. 
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2007 IV tilläggsb. -2 000 000
2007 budget 22 000 000
2006 bokslut 19 012 456
2005 bokslut 21 161 161



99

Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
632 000 euro.

Av tilläggsanslaget får 500 000 euro använ-
das till bakgrundsutredningar och bakgrunds-
beräkningar i anslutning till byggande som
görs i syfte att förbättra byggnaders energi-
prestanda och öka användningen av förnybara
energikällor.

F ö r k l a r i n g :  Energiförbrukningen i
byggnader ger upphov till cirka 30 % av Fin-
lands utsläpp av växthusgaser. Energiprestan-
dan måste förbättras både vad gäller nybyggen
och det befintliga byggnadsbeståndet. Avtal
om målen för byggnaders energiprestanda och
en ökad användning av förnybara energikällor
har träffats inom EU.

Beredningen av styrmedel för att sänka ener-
giförbrukningen i byggnader kräver övergri-
pande bakgrundsutredningar. Det krävs grund-
lig beredning för att såväl lagstiftningsåtgär-
derna som de marknadsanpassade åtgärderna
skall fungera tekniskt och vara effektiva och
för att man kostnadseffektivt skall kunna rikta
in och dimensionera åtgärderna.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
500 000 euro av en engångsutgift och 132 000
euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

2007 IV tilläggsb. 632 000
2007 II tilläggsb. 29 000
2007 budget 34 045 000
2006 bokslut 36 542 000
2005 bokslut 36 387 000

10. Miljövård

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen används
till den beredskapsavgift av engångsnatur som
betalas till Rederiverket för farledsservice- och
oljebekämpningsfartyg så att oljebekämp-

ningsberedskapen kan upprätthållas. Rederi-
verket har höjt beredskapsavgiften för 2007
från 0,8 miljoner euro till 2,0 miljoner euro så
att den skall motsvara kostnaderna för att hålla
fartygen i beredskap och för att använda dem.

En ersättning som motsvarar utgifterna be-
räknas bli intäktsförd från oljeskyddsfonden
under moment 12.35.60 år 2008.
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2007 IV tilläggsb. 1 200 000
2007 budget 2 667 000
2006 bokslut 2 467 000
2005 bokslut 3 467 000

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning
av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
13 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att Finlands miljöcentral i samarbete med
marinen får ingå avtal eller förbindelser för an-
skaffning av ett kombinationsfartyg som är ut-
rustat för bekämpning av olje- och kemikalie-
skador så att avtalen och förbindelserna åren
2007—2009 medför utgifter för staten om
högst 48 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Den beställningsfullmakt
som reserverats i den andra tilläggsbudgeten
för 2007 för anskaffning av ett kombinations-
fartyg som är utrustat för bekämpning av olje-
och kemikalieskador täcker enligt de offerter
som kommit in inte kostnaderna för anskaff-
ningen av ett kombinationsfartyg. De totala
kostnaderna för projektet har på basis av an-

budstävlingen stigit från 35 miljoner euro till
cirka 48 miljoner euro, dvs. ökningen är
13 000 000 euro. För de utgifter som fullmak-
ten ger upphov till har det hittills under åren
2006—2007 reserverats sammanlagt
12 000 000 euro och den uppskattas ge upphov
till utgifter till ett belopp av 23 000 000 euro
2008. Behovet av tilläggsanslag är 13 000 000
euro. 

Målet med projektet är att förbättra bered-
skapen att bekämpa olje- och kemikalieskador
i synnerhet på Finska viken då den risk för mil-
jöskador som den ökade internationella trafi-
ken innebär tilltar. Det nya fartyget förbättrar
bekämpningsberedskapen också under isför-
hållanden och dåliga väderleksförhållanden.
Avsikten är att utgifter som hänför sig till olje-
bekämpningsberedskapen också skall ersättas
med medel ur oljeskyddsfonden.

2007 IV tilläggsb. 13 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 10 000 000
2006 bokslut 5 000 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas till att starta
och utveckla verksamheten i Kvarken som är
ett av Unescos världsarvsområden.

F ö r k l a r i n g :  Unescos världsarvskom-
mitté upptog i juli 2006 Kvarkens landhöj-
ningsskärgård på världsarvslistan som Fin-
lands första naturarvsobjekt. Enligt Världs-
arvskonventionen skall det göras upp en plan
för varje världsarvsområde angående förvalt-
ningen, skötseln och utvecklandet av samt in-
formationen om området. Avsikten är att an-
slaget skall användas till löneutgifter som upp-
kommer när verksamheten inleds, samordnas

och planeras och i samband med samarbetet
mellan olika intressegrupper.

Områdets viktigaste besöksmål är byn Björ-
köby som är belägen i centrum av världsarvs-
området. Anslaget används till att planera och
bygga upp den serviceutrustning på området
som Forststyrelsen skall ansvara för.

2007 IV tilläggsb. 300 000
2007 budget 23 778 000
2006 bokslut 24 038 000
2005 bokslut 23 047 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av sta-

tens finansieringsandel av det fastighetsaktie-
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bolag som skall bildas för byggandet av en
guidnings- och informationspunkt i Kvarkens
världsarvsområde.

F ö r k l a r i n g :  Vid inkörsporten till
Kvarkens världsarvsområde vid den västra än-
dan av Replot bro planeras en guidnings- och
informationspunkt i anslutning till den bygg-
nad som redan finns på platsen. För själva
byggnadsarbetet har man för avsikt att bilda ett
fastighetsaktiebolag i vilket åtminstone Kors-

holms kommun eventuellt och Svenska kultur-
fonden kommer att vara delägare utöver Forst-
styrelsen. Kostnadsförslaget för projektet är
cirka 2 miljoner euro, av vilket Forststyrelsens
finansieringsandel är högst 300 000 euro.

2007 IV tilläggsb. 300 000
2006 bokslut 6 500 000

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
492 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 492 000
2007 II tilläggsb. 1 400 000
2007 budget 65 463 000
2006 bokslut 65 619 605
2005 bokslut 65 746 000

50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
43 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 43 000
2007 budget 4 679 000
2006 bokslut 4 685 000
2005 bokslut 4 652 000

60. Finlands miljöcentral

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 150 000
2007 budget 25 062 000
2006 bokslut 24 606 000
2005 bokslut 24 647 000
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70. Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
29 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal.

2007 IV tilläggsb. 29 000
2007 budget 4 639 000
2006 bokslut 4 650 000
2005 bokslut 4 655 000
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 426 087 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För nettoamorteringar till
nominellt värde antecknas ett tillägg av
1 426 087 000 euro, varvid beloppet av netto-
amorteringarna till nominellt värde är
2 583 303 000 euro. Inberäknat posterna för
skuldhantering uppgår beloppet av nettoamor-
teringar till sammanlagt 2 631 303 000 euro år
2007.

2007 IV tilläggsb. 1 426 087 000
2007 III tilläggsb. -139 500 000
2007 II tilläggsb. 1 126 419 000
2007 I tilläggsb. 183 785 000
2007 budget 34 512 000
2006 bokslut 1 486 387 905
2005 bokslut 3 780 204 511

Den beräknade fördelningen av 
användningen av anslaget efter 
de föreslagna ändringarna €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 2 583 303 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Totalt 2 631 303 000


