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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas en proposition som kompletterar bud-
getpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd). Regeringens proposi-
tion om budgeten för 2008 överlämnades till riksdagen den 13 sep-
tember 2007. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande
om propositionen. 

Den ekonomiska 
utvecklingen

Regeringens budgetproposition och kompletterande budgetpro-
position grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos i sep-
tember. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar under 2007 på
grund av att den internationella efterfrågan stabiliseras. Tillväxten
fortsätter att avta också nästa år, men den totala produktionsökning-
en fortsätter trots det och ökar enligt prognoserna tre procent tack
vare såväl den inhemska som den utländska efterfrågan. Den starka
ekonomiska tillväxten under de senaste åren har ökat resursanvänd-
ningen, vilket märks i bl.a. de pågående avtalsförhandlingarna. In-
komsterna uppvisar en snabbare ökning än under den föregående
avtalsperioden. Inom all annan fabriksindustri än den elektroteknis-
ka industrin hotar denna utveckling redan kostnadskonkurrensen,
och därmed inom kort också en sund utveckling inom sysselsätt-
ningen. Även konsumentpriserna stiger i allt snabbare takt.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling
2004 2005 2006* 2007** 2008**

Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro 152,3 157,2 167,1 179 190
Bruttonationalprodukt, volymförändring, % 3,7 2,9 5,0 4,4 3,3
Arbetslöshetsgrad, % 8,8 8,4 7,7 6,7 6,3
Sysselsättningsgrad, % 67,2 68,0 68,9 70,1 70,5
Konsumentprisindex, förändring, % 0,2 0,9 1,6 2,4 2,4
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), % 4,1 3,4 3,8 4,5 4,7

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna
2003 2004 2005 2006* 2007** 2008**

i förhållande till bruttonationalprodukten, %

Skatter och socialskyddsavgifter 43,8 43,4 43,9 43,3 42,7 42,2
Offentliga samfunds utgifter 50,0 50,2 50,5 48,8 47,5 47,4
Offentliga samfunds nettokreditgivning 2,3 2,1 2,5 3,7 4,4 3,8

Statsförvaltningen 0,5 0,4 0,4 0,8 1,4 0,9
Lokalförvaltningen -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 -0,1 0,0
Socialskyddsfonderna 2,5 2,5 2,8 3,1 3,1 2,9

Arbetspensionsanstalterna 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8
Övriga socialskyddsfonder -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,1

De offentliga samfundens skuld (EMU) 44,3 44,1 41,4 39,2 35,3 32,8
Statsskulden 43,4 41,9 38,2 35,3 31,4 28,9
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Inkomstposterna Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med
ett nettobelopp på 442 miljoner euro. Det föreslås även att kalkylen
över skatteinkomsterna höjs med 443 miljoner euro. Det föreslås att
intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 547 miljoner euro, va-
rav samfundsskattens andel utgör 110 miljoner euro. Den höjda in-
täktskalkylen för samfundsskatten beror på att samfundens förskott
för 2007 höjts i slutet av oktober till följd av att en del företag upp-
visat en bättre resultatutveckling än väntat. Höjningen på 437 mil-
joner euro av kalkylen över förvärvsinkomst- och kapitalinkomst-
skatten föranleds närmast av att kalkylen över kapitalinkomsterna
har höjts utifrån de uppgifter som erhölls då beskattningen för 2006
färdigställdes. Detta skedde den 31 oktober 2007, och först då fick
man de slutliga uppgifterna om nivån på kapitalinkomstskatten år
2006. Även kalkylen över förvärvsinkomstskatten har preciserats. 

Intäktskalkylen över bilskatten föreslås bli sänkt med 104 miljo-
ner euro. Avdraget föranleds av den ändring av bilbeskattningen
som träder i kraft vid ingången av 2008. Intäktsföringen av Forststy-
relsens vinst höjs med 10,5 miljoner euro.

Anslag och balans Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg om
502,4 miljoner euro. Överskottet i budgetekonomin minskar med
60,3 miljoner euro till följd av den kompletterande budgetproposi-
tionen. Minskningen av statsskulden skär sådeles ner till samman-
lagt 1 892,6 miljoner euro i budgeten för 2008.

Produktivitet Regeringen specificerade i början av november tidtabellen och fö-
remålen för åtgärderna i produktivitetsprogrammet. Främst på
grund av att åtgärderna senarelagts har målen för personalminsk-
ningarna 2008 justerats med 55 årsverken under inrikesministeriets
huvudtitel, 131 årsverken under försvarsministeriets huvudtitel,
-4 årsverken under undervisningsministeriets huvudtitel och 83 års-
verken under arbetskrafts- och näringsministeriets huvudtitel, varav
en justering med 33 årsverken ansluter sig till tväradministrativa
strukturfondsuppgifter. Därutöver har personalminskningarna jus-
terats med 33 årsverken under social- och hälsovårdsministeriets
huvudtitel, vilket också har beaktats i anslagen.

Till universiteten återbärs 5 miljoner euro mer av kostnadsnyttan
av de produktivitetsfrämjande åtgärderna än vad som tidigare be-
stämts.
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Statens tjänste- och 
arbetskollektivavtal

Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2007—2010
undertecknades den 31 oktober 2007. Det nya tjänste- och arbets-
kollektivavtalet för anställda inom statsförvaltningen, som gäller
avtalsperioden 2007—2010, innefattar allmänna förhöjningar åren
2007—2009, lokala lönepotter för åren 2008 och 2009 och en lika-
lönspott för år 2010. Därutöver avtalades att de övergångsperioder
som ingår i de statstanställdas olika lönesystem ska löpa ut före den
1 januari 2008 och om vissa justeringar i avtalstexten.

De extra utgifter som avtalet föranleder 2008 utgör totalt
243,3 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen för 2008.

Ett anslag på 54 miljoner euro föreslås som ett led i den oriente-
ring mot åtgärder i syfte att öka statsförvaltningens lönemässiga
konkurrenskraft och att förbättra lönejämställdheten som inleddes
under föregående avtalsperiod, som upphörde den 30 september
2007.

Löneuppgörelsen inom 
den kommunala sektorn

För att stödja löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn fö-
reslås en höjning av statsandelarna för social- och hälsovården med
150 miljoner euro år 2008. Det föreslås dessutom en engångshöj-
ning av statsandelen för social- och hälsovård på 18 miljoner euro
för utvecklande av lönesystem i anslutning till kommunernas pro-
jekt för en mera resultatrik verksamhet.

Staten deltar dessutom i höjningen av inkomstnivån inom den
kommunala sektorn genom en indexhöjning till fullt belopp
(5,2 procent) av statsandelarna. Kommunernas andel av indexhöj-
ningarnas totala belopp på 413 miljoner euro är ca 374 miljoner
euro år 2008. Av detta belopp är andelen för höjningen av inkomst-
nivån 286 miljoner euro, varav 250 miljoner euro redan ingick i den

Tabell 3. Hur de produktivitetsfrämjande åtgärderna påverkar behovet av personal

Förvaltningsområde
Minskningar i antalet årsverken

2007—2008
Minskningar i antalet årsverken

fram till år 2011, kumulativt

Statsrådets kansli -1 -9
Utrikesministeriet -33 -111
Justitieministeriet -87 -685
Inrikesministeriet -250 -692
Försvarsministeriet -265 -1 890
Finansministeriet -442 -1 694
Undervisningsministeriet -306 -1 325
Jord- och skogsbruksministeriet -139 -650
Kommunikationsministeriet -67 -480
Arbets- och näringsministeriet1) -198 -1 299
Social- och hälsovårdsministeriet -38 -340
Miljöministeriet -46 -250
Tväradministrativa 0 -220
Sammanlagt -1 872 -9 645

1) Innefattar en minskning av strukturfondsuppgifterna motsvarande 10 årsverken 2008.
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egentliga budgetpropositionen för 2008 och 36 miljoner euro ingår
i den kompletterande budgetpropositionen.

De viktigaste anslags-
ändringarna

För anskaffning av tomt för en ny ambassad i Tokyo föreslås
30 miljoner euro. Det gäller en finansiering av engångsnatur, som
gör det möjligt att genomföra projektet utan nya och bestående extra
utgifter.

För Finlands deltagande i EU:s krishanteringsoperationen i Tchad
och Centralafrika anvisas ca 4 miljoner euro under utrikesministeri-
ets huvudtitel och 5 miljoner euro under försvarsministeriets huvud-
titel genom omdisponeringar av medel inom respektive förvalt-
ningsområde.

Med anledning av de ökade utgifterna för FN:s fredsoperationer
föreslås en ökning på ca 2 miljoner euro av Finlands finansiella bi-
drag.

Med anledning av de uppgifter vid justitieministeriet som gäller
Åland föreslås ett tillägg på 0,08 miljoner euro för löneutgifter och
andra utgifter för ett årsverke.

Det föreslås att statsandelen för driftskostnaderna för yrkesutbild-
ning höjs med 0,17 miljoner euro på grund av att genbanksboskapen
vid Sukeva fängelsegård kommer att flyttas till två undervisnings-
gårdar. Av motsvarande skäl föreslås ett avdrag på 0,1 miljoner euro
i anslaget för omkostnader för verkställighet av straff.

För kulturinstitutioners och kultursamfunds hyror och andra kost-
nader för lokaler anvisas allmän finansiering till ett belopp av sam-
manlagt 21,35 miljoner euro. Tidigare hade man för avsikt att täcka
finansieringen med tippningsvinstmedel för konst. Samtidigt mins-
kas intäktsföringen av tippningsvinstmedel.

Genom att den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställ-
ningsfullmakterna för försvarsmaktens anskaffning av NH90-trans-
porthelikoptrar har ändrats har man i kompletteringspropositionen
föregripit de senarelagda anskaffningarna.

EU-kommissionen har den 30 oktober 2007 gett sitt medgivande
till att staten betalar energiskattestöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen. Det statliga energiskattestöd på 35,7 miljoner euro som
beviljades i budgeten och den andra tilläggsbudgeten 2007 kan inte
betalas ut under 2007. Ett anslag av motsvarande storlek tas in i den
kompletterande budgetpropositionen för 2008.

Fullmakten för stödjande av företagens investerings- och utveck-
lingsprojekt utökas med 6,5 miljoner euro och fullmakten för inves-
teringar i sysselsättningsfrämjande syfte med 8,5 miljoner euro med
tanke på oväntade strukturella förändringar i de ekonomiska regio-
nerna Kotka-Fredrikshamn och Östra Lappland.

Av anslaget för låglönestöd för unga under arbets- och näringsmi-
nisteriets huvudtitel överförs 6,75 miljoner euro till undervisnings-
ministeriets huvudtitel för förebyggande av utslagning bland unga
och främjande av ungas sysselsättning.
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Det föreslås att Folkpensionsanstalten får 1,9 miljoner euro i er-
sättning för kostnaderna för ett nytt informationsbehandlingspro-
gram på grund av att handläggningen av underhållsbidragen över-
förs från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Den slutliga över-
föringen verkställs 2009.

Den finansiella strukturen i fråga om den utvidgning av rätten till
institutionsvård som ingår i budgetpropositionen föreslås bli juste-
rad så, att kostnaderna för den institutionsvård som kommunerna
ordnar ska betalas av anslaget under momentet för allmänna ersätt-
ningar för skada, ådragen i militärtjänst. Det föreslås därför att an-
slaget under momentet höjs med 0,4 miljoner euro. Det föreslås att
motsvarande avdrag görs i det anslag för statlig ersättning för drifts-
kostnader för krigsinvalidernas inrättningar som grundar sig på pen-
ningautomatföreningens avkastning.

För att utgifterna år 2008 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 0,2 euro för social-
och hälsovårdsministeriets omkostnader.

I den kompletterande budgetpropositionen ingår också ett förslag
till fortsatt beviljande av räntestödslån år 2008 för egnahemshus en-
ligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån. Räntestödslånen skall
gälla lågenergihus. För att sköta bostadsfondens löneportfölj på ett
så lönsamt sätt som möjligt med beaktande av utvecklingen på fi-
nansmarknaden föreslås att fonden får ha kortfristiga lån på ett sam-
manlagt belopp av högst 3,5 miljarder euro och långfristiga lån till
ett belopp av högst 1 miljard euro.

Det beräknas att en inbesparing på 58 miljoner euro kan göras i ut-
gifterna för räntan på statsskulden. Detta beror på den nettoamorte-
ring på statsskulden som ingår i den fjärde tilläggsbudgetpropositio-
nen 2007. I kalkylen har även den reella räntenivåns utveckling be-
aktats. 

Precisering av vissa 
utgiftsposter

På basis av behovsuppskattningen har vissa utgifter minskat. För
utbetalningen av barnbidragen föreslås därför en anslagsminskning
om 18,8 miljoner euro och för särskilt stöd till invandrare en an-
slagsminskning om 0,5 miljoner euro. I de utgifter som grundar sig
på sjukförsäkringslagen föreslås en minskning av anslagsposten
med 14 miljoner euro som närmast beror på minskade utgifter för
läkemedelsersättningar.

Vissa utgifter har ökat på basis av behovsuppskattningen. Därför
föreslås det att det anslag för utkomstskyddets grundskydd som ba-
serar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa höjs med 4 mil-
joner euro. 

Den återbetalning av överskottet av försäkringspremien för ar-
betsoförmåga som ska beaktas i pensionsförsäkringspremierna har
höjts till 0,6 procent av lönen, vilket minskar intäkterna av försäk-
ringspremier inom lantbruksföretagarnas och företagarnas pen-
sionssystem och ökar behovet av anslag för att täcka statens finan-
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sieringsandel. Det föreslås en anslagsökning om 2,7 miljoner euro
för de utgifter som grundar sig på lagen om pension för lantbruks-
företagare och en anslagsökning om 12 miljoner euro för de utgifter
som grundar sig på lagen om pension för företagare. 

På grund av att folkpensionsindex fastställdes till en något högre
nivå än väntat föreslås en anslagsökning om 0,1 miljoner euro för
familjepensioner, 6 miljoner euro för statens andel av utgifter som
grundar sig på folkpensionslagen och 0,3 miljoner euro för de höjda
fronttilläggen.

Ramen för valperioden Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt
331 miljoner euro för att motsvara de förändringar som skett i pris-
och kostnadsnivån. Av korrigeringen föranleds 297 miljoner euro
av statens ökade löneutgifter med anledning av det nya tjänste- och
arbetskollektivavtalet och ca 40 miljoner euro av justeringen av
statsandelsindex. Det resterande beloppet på 5 miljoner euro är en
följd av den höjda prisnivå som de nu fastställda FP- och ArPL-in-
dexen ger upphov till. Ramen har också justerats till att motsvara de
ändringar som redan tidigare budgeterats i fråga om energiskattestö-
det och ändringarna i betalningstidtabellerna för anskaffningen av
transporthelikoptrar. Efter justeringen är utgiftsramen för 2008
34 236 miljoner euro.

Regeringen föreslår att den totala summan av de anslag som ingår
i ramen för 2008 ska vara 33 890 miljoner euro, varvid 46 miljoner
euro kvarstår som en ofördelad reserv utöver de 300 miljoner euro
som reserverats för tilläggsbudgetbehov. Som utgifter utanför ra-
men föreslås 9 739 miljoner euro.
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Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på 
de olika avdelningarna, euro

Avdelning
Regeringens

budgetproposition
Kompletterings-

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 047 047 000 443 000 000 38 490 047 000
12. Inkomster av blandad natur 4 806 604 000 -11 406 000 4 795 198 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 983 930 000 10 500 000 1 994 430 000
15. Lån 242 000 000 - 242 000 000
Sammanlagt 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 
huvudtitlarna, euro

Huvudtitel
Regeringens

budgetproposition
Kompletterings-

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 122 078 000 - 122 078 000
22. Republikens president 9 338 000 210 000 9 548 000
23. Statsrådet 60 652 000 878 000 61 530 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 095 743 000 38 930 000 1 134 673 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 725 293 000 22 085 000 747 378 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 073 753 000 39 171 000 1 112 924 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 425 657 000 -7 962 000 2 417 695 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 6 748 998 000 121 231 000 6 870 229 000
29. Undervisningsministeriets

förvaltningsområde 6 888 756 000 90 873 000 6 979 629 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 795 896 000 9 879 000 2 805 775 000
31. Kommunikationsministeriets

förvaltningsområde 2 090 131 000 31 989 000 2 122 120 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 413 358 000 18 473 000 2 431 831 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 13 935 000 000 189 199 000 14 124 199 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 319 999 000 5 464 000 325 463 000
36. Räntor på statsskulden 2 422 000 000 -58 000 000 2 364 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 43 126 652 000 502 420 000 43 629 072 000

37. Minskning av statsskulden 1 952 929 000 -60 326 000 1 892 603 000
Sammanlagt 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000
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I N K O M S T 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 inflyta

14 790 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 14 243 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är till-
lägget 547 000 000 euro. Av tillägget föran-
leds 110 000 000 euro av att intäktskalkylen
för samfundsskatten har stigit. Till följd av att
en del företag uppvisat en bättre resultatut-
veckling än väntat har samfundens förskott för
2007 höjts i slutet av oktober. Av tillägget för-
anleds höjningen på 437 000 000 euro av kal-
kylen över förvärvsinkomst- och kapitalin-

komstskatten närmast av att kalkylen över ka-
pitalinkomsten har höjts utifrån de uppgifter
som erhölls då beskattningen för 2006 färdig-
ställdes. Beskattningen för skatteåret 2006 fär-
digställdes den 31 oktober 2007, och först då
fick man de slutliga uppgifterna om nivån på
kapitalinkomstskatten år 2006. Även kalkylen
över förvärvsinkomstskatten har preciserats. 

2008 budget 14 790 000 000
2007 IV tilläggsb. 1 041 000 000
2007 II tilläggsb. 336 000 000
2007 I tilläggsb. 200 000 000
2007 budget 12 721 000 000
2006 bokslut 12 900 601 982
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10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta

1 266 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 104 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 370 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av den änd-
ring av bilbeskattningen som träder i kraft vid
ingången av 2008. Regeringen har överlämnat
en proposition till riksdagen med förslag till
lag om ändring av bilskattelagen (RP 147/2007

rd) som har samband med budgetpropositio-
nen. I propositionen föreslås att storleken på
skatteprocentsatsen för en personbil ska grade-
ras lineärt enligt den mängd koldioxidutsläpp
som motsvarar bilens specifika bränsleför-
brukning. Försäljningen av nya personbilar be-
räknas uppgå till 165 000 bilar år 2008.

2008 budget 1 266 000 000
2007 IV tilläggsb. -192 000 000
2007 budget 1 350 000 000
2006 bokslut 1 304 304 340
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och pen-
ninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta
407 910 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget är 11 006 000 euro jämfört med det
belopp på 418 916 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen.

2008 budget 407 910 000
2007 budget 397 755 000
2006 bokslut 397 630 095

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90.  (12.33.92) Avkastning av Penningauto-
matföreningens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta
420 995 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det
belopp på 421 395 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att det för-
slag som ingår i propositionen om att utvidga
institutionsvården till att omfatta också krigs-
invalider vars invaliditetsgrad är 25 procent
inte kan finansieras av penningautomatfören-

ingens intäktsmedel när vården ordnas av kom-
munerna. Det föreslås därför att de kostnader
som institutionsvården föranleder skall betalas
av statsmedel under moment 33.50.51. Med
anledning av avdraget sjunker det totala belopp
av inkomstposten som får användas för utgifter
under moment 33.50.52, 55 och 56 till
108 995 000 euro jämfört med det belopp på
109 395 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen.

2008 budget 420 995 000
2007 budget 409 495 000
2006 bokslut 396 965 000
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas inflyta
183 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 10 500 000 euro jämfört med
det belopp på 173 200 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen beror på att intäktsföring-
en av Forststyrelsens vinst år 2007 uppskattas
bli större än tidigare beräknat.

2008 budget 183 700 000
2007 II tilläggsb. 49 310 000
2007 budget 109 600 000
2006 bokslut 99 300 000
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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 jämfört med budgetpropositionen.

01.  (21.30.21) Utrikespolitiska institutets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

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

2008 budget 2 885 000
2007 IV tilläggsb. 430 000
2007 budget 1 500 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01.  (22.02.21) Omkostnader för Republikens
presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 743 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 210 000 euro jämfört med det
belopp på 6 533 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 6 743 000
2007 IV tilläggsb. 33 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 6 913 000
2006 bokslut 8 770 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 899 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 126 000 euro jämfört med det
belopp på 4 773 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 4 899 000
2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 II tilläggsb. 559 000
2007 budget 4 028 000
2006 bokslut 3 885 723

02.  (23.02, 31.99, delvis och 32.70) Statsrådets kansli

01.  (23.02.21) Omkostnader för statsrådets
kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 25 676 000 euro.
I anslutning till omorganiseringen av Statsrå-

dets kanslis organisation ändras benämningen
för tjänsten som direktör för enheten för ägar-
styrning, regeringsråd, tjänsten som förvalt-
ningsdirektör och tjänsten som byggnadsråd
till avdelningschef fr.o.m. den 1 januari 2008.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen fogas som
andra stycke till beslutsdelen under momentet

i budgetpropositionen. Det nuvarande andra
stycket i budgetpropositionen blir tredje stycke
i beslutsdelen.

Tillägget på 631 000 euro jämfört med det
belopp på 25 045 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 25 676 000
2007 IV tilläggsb. 431 000
2007 II tilläggsb. 1 127 000
2007 budget 22 574 000
2006 bokslut 21 450 000
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03. Justitiekanslersämbetet

01.  (23.03.21) Justitiekanslersämbetets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 939 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 121 000 euro jämfört med det
belopp på 2 818 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 2 939 000
2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 2 847 000
2006 bokslut 2 818 000

99. Statsrådets övriga utgifter

20.  (23.99.21) Statsministerns och medarbe-
tarnas resor (förslagsanslag)

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 :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget av text i den sista meningen i be-
slutsdelen jämfört med budgetpropositionen
föranleds av den ändring som föreslagits i den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007.

2008 budget 812 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 812 000
2006 bokslut 510 297
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01.  (24.01.21) Utrikesförvaltningens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
195 350 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 4 236 000 euro jämfört med det
belopp på 191 114 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 195 350 000
2007 IV tilläggsb. 666 000
2007 II tilläggsb. 3 000 000
2007 budget 184 935 000
2006 bokslut 182 420 000

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.
Anslaget får användas för anskaffning av en

tomt för en ny ambassadfastighet i Tokyo.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
När det gäller fastighetsprojektet för Fin-

lands ambassad i Japan har det japanska fi-
nansministeriet lämnat ett anbud för anskaff-
ning av den nya tomten. Anbudstiden för tom-
ten löper ut våren 2008. För tomtanskaffningen
behövs tillfällig finansiering. Projektet genom-
förs utan bestående merutgifter genom att vär-
det på den nuvarande fastigheten som är i fin-
ska statens ägo kan utnyttjas.

2008 budget 30 000 000
2006 bokslut 1 000 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

20.  (24.99.21) Tillfällig representation vid
internationella konferenser (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 337 000 euro jämfört med det
belopp på 2 213 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av ökade utgifter
för stats- och ministerbesök.

2008 budget 2 550 000
2007 IV tilläggsb. 300 000
2007 budget 2 213 000
2006 bokslut 1 957 949
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21.  (24.99.22) Utgifter för underhåll av Fin-
lands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 537 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen er-
sätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och disposi-
tionsplanen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 156 000 euro jämfört med det
belopp på 56 381 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

Till dispositionsplanen under momentet i
budgetpropositionen fogas en ny punkt 11., Ut-
gifter för Finlands krishanteringsoperation i
Libanon, och en ny punkt 13., Utgifter för
EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Cen-
tralafrika. Finlands deltagande i krishante-

ringsoperationen i Libanon år 2008 föranleder
utgifter om 42 000 euro under den nya punkten
11. i dispositionsplanen.  Anslaget täcker två
månaders löneutgifter för en person. Finlands
deltagande i EU:s krishanteringsoperationen i
Tchad och Centralafrika år 2008 föranleder ut-
gifter om 4 180 000 euro under den nya punk-
ten 13. i dispositionsplanen.  Som grund för
planeringen har en styrka på 60 personer i 12
månader använts. Anslaget under punkt 01. i
dispositionsplanen har ökats med 343 000 euro
jämfört med dispositionsplanen i budgetpropo-
sitionen. Tillägget beror på kostnaderna för ex-
tra lön. Anslagsökningen under punkt 04. i dis-
positionsplanen med 1 223 000 euro föranleds
av de planeringsgrunder som har preciserats i
och med Finlands ansvar som ledarstat. Den
ursprungliga planen för år 2008 var uppgjord
enligt en styrka på 400 personer. Den precise-
rade planen är från och med augusti 2008 ut-
räknad enligt en styrka på 450 personer. Utgif-
terna under punkt 08. i dispositionsplanen har
preciserats. Tillägget på 1 100 000 euro föran-
leds av att ISAF-operationen i Afghanistan ska
utökas med 10 personer och avdraget på
153 000 euro föranleds av preciseringen av ut-
gifterna. Ändringarna under punkterna 01., 04.
och 08. i dispositionsplanen samt de nya punk-
terna 11. och 13. i dispositionsplanen täcks
med anslagsöverföringar från punkt 09. i dis-
positionsplanen.

2008 budget 58 537 000
2007 IV tilläggsb. 255 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 66 767 000
2006 bokslut 49 572 613

22.  (24.99.25) Civilpersonalens deltagande
i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 373 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 237 000 euro jämfört med det
belopp på 14 136 000 euro som föreslås i bud-

Dispositionsplan €

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 
för EU:s stridsgrupper  2 838 000

02. Utgifter för AMIS II-operationen 
i Sudan 105 000

03. Utgifter för krishanteringsoperatio-
nen i Liberia (UNMIL-operationen) 212 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-
operationen) 25 020 000

05. Gemensamma utgifter 2 775 000
06. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 4 152 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-operationen) 213 000

08. Utgifter för Finlands freds-
bevarande styrka i Afghanistan 
(ISAF-operationen) 9 724 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya freds-
bevarande operationer samt för 
andra utgifter för den freds-
bevarande verksamheten 9 276 000

11. Utgifter för Finlands krishanterings-
operation i Libanon 42 000

13. Utgifter för EU:s krishanterings-
operation i Tchad och Centralafrika 4 180 000

Sammanlagt 58 537 000
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getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 14 373 000
2007 IV tilläggsb. 36 000
2007 budget 14 136 000
2006 bokslut 9 981 384

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-
drag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 97 852 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 964 000 euro jämfört med det
belopp på 95 888 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av Finlands ökade
finansiella bidrag när det gäller FN:s utgifter
för fredsbevarande verksamhet. I tillägget har
beaktats valutakursfluktuationerna.

2008 budget 97 852 000
2007 budget 94 888 000
2006 bokslut 75 882 020
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (25.01 och 25.10, delvis) Ministeriet och förvaltningen

01.  (25.01.21) Justitieministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
25 321 000 euro. 

Anslaget får även användas till betalning av
medlemsavgifter och finansiella bidrag till in-
ternationella sammanslutningar.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 24 418 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
903 000 euro, varav 80 000 euro föranleds av
löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke
för uppgifter som gäller Åland och 823 000
euro av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

Dessutom föreslås att det andra stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen slopas som obehövligt, eftersom det är
överlappande med omkostnadsmomentets
standardinnehåll.

2008 budget 25 321 000
2007 IV tilläggsb. 328 000
2007 II tilläggsb. 35 000
2007 budget 23 526 000
2006 bokslut 24 195 000

03.  (25.01.22, delvis) Vissa verks omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
6 192 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 179 000 euro jämfört med det
belopp på 6 013 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 6 192 000
2007 IV tilläggsb. 25 000
2007 budget 5 225 000
2006 bokslut 5 191 000

04.  (25.01.22, delvis) Forskning och utveck-
ling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 727 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 56 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 671 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.
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2008 budget 1 727 000
2007 IV tilläggsb. 8 000
2007 budget 1 637 000
2006 bokslut 1 557 000

20.  (25.01.27 och 10.27) Särskilda utgifter
(förslagsanslag)

Anslaget får användas till
5) betalning av utgifter som föranleds av un-

dersökningen av skottdramat i Jokela skolcen-

trum i Tusby kommun till ett belopp av högst
200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Punkt fem i stycket i be-
slutsdelen blir punkt fem i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

2008 budget 7 400 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 7 400 000
2006 bokslut 7 292 066

10.  (25.10, delvis och 25.30) Domstolar och rättshjälp

01.  (25.10.21) Högsta domstolens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 341 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 312 000 euro jämfört med det
belopp på 7 029 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 7 341 000
2007 IV tilläggsb. 49 000
2007 budget 7 000 000
2006 bokslut 7 004 000

02.  (25.10.22) Högsta förvaltningsdomsto-
lens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 121 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 392 000 euro jämfört med det
belopp på 8 729 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 9 121 000
2007 IV tilläggsb. 61 000
2007 budget 8 500 000
2006 bokslut 8 503 000

03.  (25.10.23) Omkostnader för övriga dom-
stolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
223 254 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 8 238 000 euro jämfört med det
belopp på 215 016 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 223 254 000
2007 IV tilläggsb. 1 294 000
2007 budget 204 627 000
2006 bokslut 200 564 000

04.  (25.30.21) Rättshjälpsbyråernas och
konsumenttvistenämndens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
24 239 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 187 000 euro jämfört med det
belopp på 23 052 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.
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2008 budget 24 239 000
2007 IV tilläggsb. 188 000
2007 budget 22 705 000
2006 bokslut 22 059 000

20.  (25.40 och 26.07, delvis) Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevak-
ning

01.  (25.40.21 och 26.07.21, delvis) Utsök-
ningsväsendets och konkursbevakningens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
89 135 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 3 066 000 euro jämfört med det
belopp på 86 069 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 89 135 000
2007 IV tilläggsb. 573 000
2007 II tilläggsb. 122 000
2007 budget 85 097 000
2006 bokslut 84 494 000

30.  (25.60) Åklagarna

01.  (25.60.21 och 26.07.21, delvis) Åklagar-
väsendets omkostnader (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 38 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 511 000 euro jämfört med det
belopp på 36 899 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 38 410 000
2007 IV tilläggsb. 239 000
2007 budget 33 972 000
2006 bokslut 33 511 000

40.  (25.50) Verkställighet av straff

01.  (25.50.21) Omkostnader för verkställig-
het av straff (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
213 058 000 euro. 

Av anslaget får högst 2 000 000 euro använ-
das till sänkning av de hyresandelar för Fång-
vårdsväsendets personalbostäder som föran-
leds av funktionella behov.

Vid nettobudgeteringen har beaktats an-
staltsbutikernas försäljningsintäkter, inkom-
ster från verksamheten vid Satakunda fängelse,
Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals in-
komster och inkomster från sinnesundersök-
ningar och bedömningar av farligheten samt
intäkter från EU med undantag för jordbruks-
stöd.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 206 817 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 241 000 euro, varvid som tillägg har beaktats
5 000 euro på grund av övergången till det nya
lönesystemet och 6 332 000 euro på grund av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal och
som avdrag 96 000 euro på grund av överfö-
ringen till moment 29.20.30 av uppgifter i an-
slutning till skötseln av ursprungsraser av kre-
atur. 

I samband med budgetpropositionen har re-
geringen till riksdagen överlämnat en proposi-
tion (RP 89/2007 rd) med förslag till lag om
ändring av lagen om förvaltning av straffverk-
ställighet (135/2001) så, att prissättningsgrun-
derna inom Fångvårdsväsendets arbetsverk-
samhet inte längre ska grunda sig på lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992),
utan att prissättningsgrunderna ska regleras i
lagen om förvaltning av straffverkställighet.
Detta innebär att systemet med prisstöd enligt

lagen om grunderna för avgifter till staten slo-
pas och i enlighet med detta har det ställe som
gäller prisstödet strukits i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen. Ändringen har inte någon inverkan på
anslaget under momentet. Slopandet av syste-
met med prisstöd är en teknisk ändring och på-
verkar inte på något sätt själva verksamheten.
Ändringen påverkar varken de faktiska intäk-
terna eller kostnaderna.

Ändringen av det tredje stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen
innebär att man vid nettobudgeteringen också
ska beakta inkomster av sådana bedömningar
av farligheten som Rättsskyddscentralen för
hälsovården har beställt och som gäller fångar
som har förordnats att avtjäna hela strafftiden.

2008 budget 213 058 000
2007 IV tilläggsb. 1 220 000
2007 II tilläggsb. 2 900 000
2007 budget 198 580 000
2006 bokslut 193 730 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (26.01, delvis och 34.01, delvis) Förvaltning

01.  (26.01.21, delvis och 34.01.21, delvis)
Inrikesministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
28 304 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 27 252 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändring-
en 1 052 000 euro, varav som tillägg har beak-
tats 169 000 euro i överföring från moment
32.01.01, 106 000 euro för löneutgifter och an-
dra utgifter för två årsverken i överföring från
moment 26.01.01 och 847 000 euro på grund
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal
samt som avdrag 70 000 euro för löneutgifter
och andra utgifter för ett årsverke i överföring
till moment 28.01.01.

2008 budget 28 304 000
2007 IV tilläggsb. 426 000
2007 II tilläggsb. 150 000
2007 budget 21 006 000
2006 bokslut 19 167 000

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
17 992 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med det belopp på
16 902 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 1 090 000 euro, varav som tillägg har
beaktats 600 000 euro i överföring från mo-
ment 26.01.20 med anledning av att kostnader-
na för förvaltningsområdets datakommunika-
tion i fortsättningen kommer att betalas av IT-
centralen, 40 000 euro för löneutgifter och an-
dra utgifter för ett årsverke i överföring från
moment 26.10.01 och 600 000 euro på grund
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal
samt som avdrag 150 000 euro i överföring till
moment 26.30.02.

2008 budget 17 992 000

20.  (26.01.22) Gemensamma utgifter för in-
formationsförvaltningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 2 632 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 600 000 euro jämfört med det
belopp på 3 232 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen till
moment 26.01.03 med anledning av att kostna-
derna för förvaltningsområdets datakommuni-
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kation i fortsättningen kommer att betalas av
IT-centralen.

2008 budget 2 632 000
2007 budget 5 212 000
2006 bokslut 5 212 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogram-
met för solidaritet och hantering av migra-
tionsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till

2) betalning av löneutgifter för teknisk hjälp
och personal motsvarande högst 10 årsverken
som behövs vid olika verk inom inrikesminis-
teriets förvaltningsområde för genomförande
av de program som nämns ovan och för betal-
ning av andra konsumtionsutgifter som är nöd-
vändiga för genomförande av programmen.

F ö r k l a r i n g :  Punkt två i stycke i be-
slutsdelen ersätter den andra punkten i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2008 budget 10 000

10.  (26.07, delvis och 26.75) Polisväsendet

01.  (26.07.21, delvis och 75.21) Polisväsen-
dets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
631 066 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med det belopp på
604 818 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är 26 248 000 euro. Av detta belopp
har som tillägg beaktats 26 429 000 euro på
grund av statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal och som avdrag 181 000 euro i överföring

av löneutgifter och andra utgifter för fyra tjäns-
ter. Av avdraget föranleds 106 000 euro av att
två tjänster överförs till moment 26.01.01,
40 000 euro av att en tjänst överförs till mo-
ment 26.01.03 och 35 000 euro av att en tjänst
överförs till moment 28.01.10.

2008 budget 631 066 000
2007 IV tilläggsb. 6 626 000
2007 II tilläggsb. 1 000 000
2007 budget 607 149 000
2006 bokslut 610 363 000

20.  (26.90) Gränsbevakningsväsendet

01.  (26.90.21) Gränsbevakningsväsendets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
209 929 000 euro.

Anslaget får även användas till
3) betalning av utgifter för om- och nybygg-

nad av sådana byggnader och konstruktioner
vid sjöbevakningsstationer och patrullstugor
och av sådana byggnader och konstruktioner
vid luftfartygsbaser som är i gränsbevaknings-
väsendets besittning, och av sådana övriga
byggnader och konstruktioner i gränsbevak-

ningsväsendets besittning som används för
gränsövervakning och som befinner sig utan-
för de byggda fastigheterna.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt tre i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt tre i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 8 324 000 euro jämfört med det
belopp på 201 605 000 euro som föreslås i
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budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 209 929 000
2007 IV tilläggsb. 1 380 000
2007 II tilläggsb. 173 000
2007 budget 199 605 000
2006 bokslut 199 124 000

70.  (26.90.70) Anskaffning av luft- och be-
vakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till

3) utgifter i enlighet med leveransavtalen
som föranleds av index- och valutakursänd-
ringar.

F ö r k l a r i n g :  Punkt tre i stycke i be-
slutsdelen blir den tredje punkten i det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

2008 budget 5 318 000
2006 bokslut 482 000

30.  (26.01, delvis och 80) Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.  (26.80.21, delvis) Räddningsväsendets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 711 000 euro.

Anslaget får även användas till
3) säkerhetsteknikcentralens omkostnader

för uppgifter för myndighetstillsyn enligt lagen
om anordningar inom räddningsväsendet (10/
2007) och för räddningsväsendets utveck-
lings-, utrednings- och beredningsuppgifter
enligt det årliga resultatavtalet.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt tre i det andra stycket i beslutsdelen
blir punkt tre i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 13 154 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
557 000 euro, varav 378 000 euro föranleds av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal,
120 000 euro av löneutgifter och andra utgifter
för ett årsverke i överföring från moment
26.30.02 och 59 000 euro av övergången till ett
nytt lönesystem vid Räddningsinstitutet.

2008 budget 13 711 000
2007 IV tilläggsb. 71 000
2007 budget 13 382 000
2006 bokslut 14 733 000

02.  (26.80.21, delvis) Nödcentralsverkets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
53 571 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Ändringen jämfört med det belopp på
51 691 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 1 880 000 euro, varvid som tillägg
har beaktats 150 000 euro i överföring från
moment 26.01.03 och 1 850 000 euro på grund
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal och
som avdrag 120 000 euro för löneutgifter och
andra utgifter för ett årsverke i överföring till
moment 26.30.01.

2008 budget 53 571 000
2007 IV tilläggsb. 280 000
2007 budget 47 707 000
2006 bokslut 47 599 000
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40.  (26.02 och 34.07) Invandring

01.  (26.02.21) Migrationsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 643 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 503 000 euro jämfört med det
belopp på 13 140 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 13 643 000
2007 IV tilläggsb. 79 000
2007 budget 13 192 000
2006 bokslut 13 029 000

02.  (34.07.21) Statens åtgärder för motta-
gande av flyktingar och asylsökande (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 7 587 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 117 000 euro jämfört med det
belopp på 7 470 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 7 587 000
2007 IV tilläggsb. 21 000
2007 II tilläggsb. 402 000
2007 budget 7 739 000
2006 bokslut 7 902 609
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (27.01 ja 27.92) Försvarspolitik och förvaltning

01.  (27.01.21) Försvarsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 201 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 383 000 euro jämfört med det
belopp på 19 818 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 20 201 000
2007 IV tilläggsb. 59 000
2007 budget 13 568 000
2006 bokslut 13 167 000

10. Militärt försvar

01.  (27.10.21) Försvarsmaktens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 449 858 000 euro.

Fullmakt
 År 2008 får långtidsavtal för anskaffning av

sådan materiel och sådana tjänster som för-
svarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så
att de får åsamka staten utgifter om högst
30 905 000 euro före utgången av 2009 och
högst 37 590 000 euro före utgången av 2010.

 År 2008 får ingås avtal för det obundna be-
lopp som omfattas av beställningsfullmakten
för anskaffning av bruksfordon, dock så att för-
delningen av de årliga utgifterna enligt tidigare
budgetar inte ändras.

F ö r k l a r i n g :   Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen

och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.  Det tredje stycket i be-
slutsdelen fogas som fjärde stycke till besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det nuvarande fjärde och femte stycket blir
femte och sjätte stycke. 

Tillägget på 38 355 000 euro jämfört med
det belopp på 1 411 503 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal. 

Minskningen av beställningsfullmakten för
omkostnader år 2008 med 4 400 000 euro jäm-
fört med det totala beloppet 41 990 000 euro
som föreslås för den i budgetpropositionen be-
ror på att projektet för underhåll av materiel
som arméns materielservice ansvarar för
(KUJA) fortfarande pågår.  Beställningsfull-
makten för anskaffning av bruksfordon, som
togs in i 2007 års budget, förnyas eftersom de
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anskaffningar av terränglastbilar som var av-
sedda att ingå i fullmakten inte kan genomför-
as år 2007.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2008 2009 2010 2011 2012—

Samtliga
utgifter

för använd-
ningen av

fullmakter

Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller simuleringssystem 
för tvåsidig strid
Förbindelser som ingåtts före 2008 2 428 1 974 1 973 1 974 3 947 12 296
Beställningsfullmakten för simulerings-
system för tvåsidig strid sammanlagt 2 428 1 974 1 973 1 974 3 947 12 296
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet
Förbindelser som ingåtts före 2008 2 360 2 430 4 790
Beställningsfullmakten för service som 
gäller ItOhj90-systemet sammanlagt 2 360 2 430 4 790
Beställningsfullmakten för utläggning
av den grundläggande flygutbildningen 
på entreprenad
Förbindelser som ingåtts före 2008 4 105 4 105 3 079 11 289
Beställningsfullmakten för utläggning 
av den grundläggande flygutbildningen 
på entreprenad sammanlagt 4 105 4 105 3 079 11 289
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2006
Förbindelser som ingåtts före 2008 7 946 7 946
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2006 sammanlagt 7 946 7 946
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster
Förbindelser som ingåtts före 2008 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster sammanlagt 1 850 1 700 1 800 5 350
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2007
Förbindelser som ingåtts före 2008 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2007 sammanlagt 31 900 10 300 42 200
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av målutrustning
Förbindelser som ingåtts före 2008 3 000 3 000 6 000
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
målutrustning sammanlagt 3 000 3 000 6 000
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2008 budget 1 449 858 000
2007 IV tilläggsb. 11 753 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 1 357 049 000
2006 bokslut 1 334 348 000

18.  (27.10.16) Anskaffning av försvarsmate-
riel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 622 763 000 euro. 
Av anslaget får 531 514 372 euro användas

till betalning av utgifter för tidigare beviljade
beställningsfullmakter och till utgifter för änd-
ringar i index och valutakurser i anslutning till
dem samt 62 658 628 euro för andra anskaff-
ningar av försvarsmateriel.

Fullmakt
Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de
beställningsfullmakter som godkänts i tidigare
budgetar, får 2008 ingås avtal för det obundna
belopp som omfattas av beställningsfullmak-
terna för  utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH), kom-
plettering av utrustande av beredskapsbrigader

(VYV 2), utvecklande av Finlands krigseko-
nomiska beredskap (STALVA), tungt raket-
kastarsystem (MLRS), utvecklande av mari-
nen och spaningen (PVKEH 2006) och utveck-
lande av marinen och spaningen (PVKEH
2007). Fördelningen av de årliga utgifterna en-
ligt tidigare budgetar ska inte ändras.

I fråga om beställningsfullmakten för teknisk
forskning, produktutveckling och projektbe-
redning (TTK-PROTO 2007) får medlen år
2008 bindas på nytt till ett belopp som motsva-
rar det obundna belopp som omfattas av full-
makten och beloppet av de avtal som hävs.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Det första stycket i det
avsnitt i beslutsdelen som gäller fullmakter er-
sätter det första stycket i motsvarande avsnitt
under momentet i budgetpropositionen, och
det andra stycket fogas som andra stycke till
det avsnitt som gäller fullmakter i beslutsdelen

Beställningsfullmakten för anskaffning 
av bruksfordon
Förbindelser år 2008 7 270 6 250 9 030 22 550
Beställningsfullmakten för anskaffning av 
bruksfordon sammanlagt 7 270 6 250 9 030 22 550
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av beklädnadsutrustning för stridsmän
Förbindelser som ingåtts före 2008 2 000 2 000 4 000
Beställningsfullmakten för anskaffning 
av beklädnadsutrustning för stridsmän 
sammanlagt 2 000 2 000 4 000
Beställningsfullmakten för upphandling 
av tjänster till Sodankylä verkstad för 
klädvård
Förbindelser som ingåtts före 2008 1 436 1 408 1 392 1 392 4 176 9 804
Beställningsfullmakten för upphandling 
av tjänster till Sodankylä verkstad för kläd-
vård sammanlagt 1 436 1 408 1 392 1 392 4 176 9 804
Beställningsfullmakten för omkostnader 
år 2008
Förbindelser år 2008 30 905 6 685 37 590
Beställningsfullmakten för omkostnader 
2008 sammanlagt 30 905 6 685 37 590
Fullmakterna sammanlagt 62 445 64 222 23 859 5 166 8 123 163 815



27.1034

under momentet i budgetpropositionen. Det
nuvarande andra, tredje och fjärde stycket i det
avsnitt som gäller fullmakter blir tredje, fjärde
och femte stycke.

Förnyandet av beställningsfullmakten HTH
beror på att den omfattar materielanskaffning-
ar som det varken är möjligt eller ändamålsen-
ligt att ingå avtal om år 2007 på grund av de
försenade leveranserna av NH90-transporthe-
likoptrarna.

Förnyandet av beställningsfullmakterna
VYV 2 och STALVA beror på att dessa full-
makter omfattar tidigare ingångna avtal om
materialanskaffning ur vilka det frigjorts an-
slag som kan bindas på nytt inom ramen för
fullmakterna.

Förnyandet av beställningsfullmakten
MLRS beror på att den omfattar fordonsan-
skaffningar som kommer att konkurrensutsät-
tas på nytt tillsammans med beställningsfull-
makten för anskaffning av bruksfordon.

Förnyandet av beställningsfullmakten
PVKEH 2006 beror på att de anskaffningar
inom ramen för ITO 90 som ingår i fullmakten
har konkurrensutsatts på nytt, och nya avtal om
dem kommer att ingås 2008. Dessutom har det
inte till alla delar varit möjligt eller ändamåls-
enligt att år 2007 ingå avtal om det projekt för
kommunikationssignalspaning och kommuni-
kationsövervakning som ingår i beställnings-
fullmakten. 

Förnyandet av beställningsfullmakten
PVKEH 2007 beror på att den omfattar materi-

alanskaffningar som konkurrensutsatts tillsam-
mans med andra projekt och som det år 2007
varken varit möjligt eller ändamålsenligt att
ingå avtal om. 

I fråga om beställningsfullmakten TTK-
PROTO 2007 föreslås det att man efter
31.12.2007 får häva de avtal som ingåtts och
binda beställningsfullmaktens medel på nytt
2008. Forskningsverksamhet kännetecknas av
att dess mål preciseras och förändras i takt med
att forskningsprogrammen framskrider, vilket
skapar behov av att på ett flexibelt sätt omför-
dela finansieringen.

Förnyandet av beställningsfullmakterna på-
verkar inte fullmakternas årliga andelar eller
totala belopp. 

Avdraget på 46 700 000 euro jämfört med
det belopp på 669 463 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att det i
kompletteringen till den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2007 föreslås att tiderna för
utbetalning av utgifter för beställningsfullmak-
terna ska förlängas och den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna ändras på grund av de be-
räknade förseningarna i leverans- och betal-
ningstidtabellerna för försvarsmaktens
anskaffning av NH90-transporthelikoptrar.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet i
denna kompletterande proposition och med an-
ledning av den fjärde tilläggsbudgetpropositio-
nen 2007 ändras fullmaktstablån enligt följan-
de:
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder 
(1 000 euro)

2008 2009 2010 2011 2012—

Samtliga
utgifter

för använd-
ningen av

fullmakter1)

Utrustande av beredskapsförband 
(VYV 1)
Förbindelser som ingåtts före 2008 4 119 19 800 27 600 49 300 13 100 113 919
VYV 1 sammanlagt 4 119 19 800 27 600 49 300 13 100 113 919
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH)
Förbindelser år 2008 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
HTH  sammanlagt 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
Kompletterande av beredskaps-
förbandens utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2008 98 235 20 000 118 235
Förbindelser år 2008 365 365
VYV 2 sammanlagt 98 600 20 000 118 600
Utvecklande av Finlands krigs-
ekonomiska beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före 2008 33 509 33 509
Förbindelser år 2008 91 91
STALVA sammanlagt 33 600 33 600
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets 
jaktplan (IHT 2004)
Förbindelser som ingåtts före 2008 26 798 14 678 41 476
IHT 2004 sammanlagt 26 798 14 678 41 476
Utvecklande av marinen och spaningen 
(PVKEH 2005)
Förbindelser som ingåtts före 2008 14 850 14 850
Förbindelser år 2008 4 100 12 200 16 300
PVKEH 2005 sammanlagt 14 850 4 100 12 200 31 150
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2008 9 264 9 800 11 000 30 064
Förbindelser år 2008 336 336
MLRS sammanlagt 9 600 9 800 11 000 30 400
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2008 163 047 112 959 53 016 57 100 16 000 402 122
Förbindelser år 2008 3 952 1 1 351 5 304
PVKEH 2006 sammanlagt 166 999 112 960 54 367 57 100 16 000 407 426
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2008 94 755 127 737 96 550 45 753 364 795
Förbindelser år 2008 7 243 28 320 28 670 26 247 90 480
PVKEH 2007 sammanlagt 101 998 156 057 125 220 72 000 455 275
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2008 budget 622 763 000
2007 IV tilläggsb. -65 642 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 580 932 000
2006 bokslut 648 300 000

30. Militär krishantering

20.  (27.30.22) Utrustnings- och förvalt-
ningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år)

F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen ersät-
ter dispositionsplanen i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Finland deltar i EU:s militära krishanterings-
operation i Tchad och Centralafrikanska repu-
bliken.  På grund av detta fogas till disposi-
tionsplanen under momentet en ny punkt 12,

Teknisk forskning, produktutveckling 
och projektberedning (TTK-PROTO 
2007)
Förbindelser som ingåtts före 2008 17 484 13 485 2 100 33 069
Förbindelser år 2008 10 039 6 765 2 400 19 204
TTK-PROTO 2007  sammanlagt 27 523 20 250 4 500 52 273
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2008)
Förbindelser år 2008 28 590 59 260 13 700 7 900 109 450
PVKEH 2008 sammanlagt 28 590 59 260 13 700 7 900 109 450
Fullmakterna sammanlagt 539 326 428 878 260 191 196 272 37 100 1 461 767

1) Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.

Dispositionsplan €

01. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-
operationen) 13 708 000

02. Utgifter för Finlands krishanterings-
trupp i Bosnien-Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 2 477 000

03. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 2 757 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 
styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 8 800 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-operationen) 35 000

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

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsoperationer 1 417 000

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

09. Utgifter för löner, flyttning och 
boende för EU:s stridsgrupper under 
utbildningstiden samt för över-
föringsersättningar 2 200 000

10. Utgifter för krishanterings-
operationen i Libanon (UNIFIL-
operationen) 2 250 000

11. Utgifter för AMIS II-operationen 
i Sudan 20 000

12. Utgifter för EU:s krishanterings-
operation i Tchad och Central-
afrikanska republiken 5 000 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning 
av dem, för eventuella nya kris-
hanteringsoperationer samt för 
andra utgifter för krishantering 3 529 000

Sammanlagt 48 228 000
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Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i
Tchad och Centralafrikanska republiken. Ope-
rationen föranleder utgifter om sammanlagt
5 000 000 euro 2008.  Dessutom ändras ansla-
gen under punkterna 01., 02., 03. och 04. i dis-
positionsplanen i enlighet med de preciserade
planerna.  Tilläggsbehoven under punkterna
01., 03., 04. och 12. i dispositionsplanen täcks

med anslagsöverföringar från punkterna 02.
och 20.

2008 budget 48 228 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 55 390 000
2006 bokslut 60 032 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (28.01, delvis, 26.01, delvis, 26.05, 26.06 och 26.07, delvis) Förvaltning

01.  (28.01.21, delvis och 26.01.21, delvis)
Finansministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
34 537 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget jämfört med det belopp på
33 260 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 1 277 000 euro, varav 1 207 000 euro
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal och 70 000 euro av överföringen av lö-
neutgifter och övriga utgifter för en tjänst från
moment 26.01.01.

2008 budget 34 537 000
2007 IV tilläggsb. 186 000
2007 II tilläggsb. -30 000
2007 budget 31 951 000
2006 bokslut 35 166 000

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

Den fullmakt på 35 000 000 euro som i den
andra tilläggsbudgeten för 2007 beviljades för
anskaffning av ett datasystem för ekonomi-
och personalförvaltningen får användas år
2008 till den del som den har blivit oanvänd år
2007.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Anbudsförfarandet för anskaffning av ett da-
tasystem för ekonomi- och personalförvalt-
ningen pågår och avsikten är att ett beslut om
upphandling kan undertecknas i slutet av 2007.
Genom en villkorlig fullmakt försäkrar man
sig om att avtalet vid behov kan undertecknas i
början av 2008.

2008 budget 12 900 000

10.  (26.05.21) Länsstyrelsernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
54 060 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget jämfört med det belopp på
51 438 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 2 622 000 euro, varav 2 587 000 euro
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal och 35 000 euro av överföringen av lö-
neutgifter och övriga utgifter för en tjänst från
moment 26.10.01.

2008 budget 54 060 000
2007 IV tilläggsb. 414 000
2007 budget 51 648 000
2006 bokslut 51 447 000



28.10 39

11.  (26.06.21 och 26.07.21, delvis)  Magi-
straternas och Befolkningsregistercentralens
omkostnader (reservationsanslag 2 år) 

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
35 438 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 1 934 000 euro jämfört med det
belopp på 33 504 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 35 438 000
2007 IV tilläggsb. 306 000
2007 budget 32 309 000
2006 bokslut 31 194 000

10.  (28.18, 40 och 99, delvis) Beskattningen och tullväsendet

01.  (28.18.21) Skatteförvaltningens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
357 214 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 12 867 000 euro jämfört med
det belopp på 344 347 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 357 214 000
2007 IV tilläggsb. 2 003 000
2007 budget 339 947 000
2006 bokslut 349 237 000

02.  (28.40.21) Tullverkets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
154 954 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 148 980 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 974 000 euro. Av tillägget föranleds
5 819 000 euro av statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal och 155 000 euro av den ändring
av bilbeskattningen som träder i kraft vid in-
gången av 2008, varav ett belopp av engångs-
natur på 55 000 euro föranleds av sådana data-
systemändringar som görs på grund av änd-
ringen av bilbeskattningen och ett belopp på
100 000 euro av ett tillägg av två årsverken
som behövs för kundrådgivning om bilbeskatt-
ning.

2008 budget 154 954 000
2007 IV tilläggsb. 2 932 000
2007 budget 147 832 000
2006 bokslut 141 453 000

20.  (28.01, delvis, 05 och 60) Tjänster för statssamfundet

01.  (28.05.21) Statskontorets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
23 949 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 1 393 000 euro jämfört med det
belopp på 22 556 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.
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2008 budget 23 949 000
2007 IV tilläggsb. -52 000
2007 II tilläggsb. 150 000
2007 budget 18 937 000
2006 bokslut 41 383 000

02.  (28.01.22) Omkostnader för enheten för
statsrådets informationsförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 990 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 103 000 euro jämfört med det
belopp på 5 887 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 990 000
2007 IV tilläggsb. 16 000
2007 budget 9 017 000
2006 bokslut 8 561 000

03.  (28.01.21, delvis) Omkostnader för fi-
nanscontrollerfunktionen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 742 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 27 000 euro jämfört med det be-
lopp på 715 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 742 000
2007 IV tilläggsb. 4 000
2007 budget 685 000
2006 bokslut 508 000

30.  (28.03 och 52) Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen

01.  (28.52.21) Statistikcentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
43 635 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 120 000 euro jämfört med det
belopp på 41 515 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 43 635 000
2007 IV tilläggsb. 329 000
2007 budget 41 655 000
2006 bokslut 41 239 000

02.  (28.03.21) Statens ekonomiska forsk-
ningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 997 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 183 000 euro jämfört med det
belopp på 3 814 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 3 997 000
2007 IV tilläggsb. 28 000
2007 budget 3 814 000
2006 bokslut 3 762 000
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60.  (28.80, delvis, 81 och 99, delvis) Separat budgeterade utgifter inom statsförvalt-
ningen

01.  (28.81.01) Löneutgifter för nationella
experter inom Europeiska unionen (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det
belopp på 1 200 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en allmän höj-
ning av lönenivån. 

2008 budget 1 500 000
2007 budget 1 177 000
2006 bokslut 1 177 000

04. Arbetsgivarens lönepolitiska utveck-
lingsåtgärder inom statsförvaltningen (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 54 000 000 euro.
Anslaget får användas till de löneutgifter för

personalen inom statsförvaltningen som föran-
leds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som
genomförs genom arbetsgivarbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Som en del av inriktningen av lönepolitiken
under den föregående avtalsperioden, som
upphörde den 30 september 2007, har finans-
ministeriet genom sitt brev av den 25 juni 2007
uppmanat ministerier och ämbetsverk att bere-

da och genom arbetsgivarbeslut genomföra åt-
gärder i vars innehåll och inriktning avgörande
faktor är arbetsgivarens lönekonkurrenskraft
och som ska riktas till förbättring av de yttre lö-
neförhållandena. Åtgärderna ska basera sig på
rekrytering och bibehållande av kompetent
personal, ombesörjande av den branschvisa
och regionala tillgången på arbetskraft samt fö-
rebyggande av sådan personalomsättning som
stör verksamheten. När det gäller inriktningen
av åtgärderna ska uppmärksamhet fästas vid
utveckling av lönernas konkurrenskraft så att
lönejämställdheten mellan kvinnor och män
förbättras i branscher och uppgifter där avlö-
ningen inte motsvarar uppgifternas svårighets-
grad, den personliga arbetsprestationen och
kompetensen.

För dessa åtgärder används 1 procent av lö-
nekostnaderna inklusive lönebikostnaderna.
Behovet av att justera lönerna varierar ämbets-
verksvis beroende på konkurrensbehovet. Det
årliga behovet av anslag beräknas uppgå till
54 000 000 euro. I den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2007 har för ändamålet före-
slagits 13 000 000 euro. Avsikten är att senast
från och med budgeten för 2009 ska motsva-
rande anslag beaktas under ämbetsverkens om-
kostnadsmoment.

2008 budget 54 000 000
2007 IV tilläggsb. 13 000 000

80.  (28.39) Överföringar till landskapet Åland

30.  (28.39.30) Avräkning till Åland (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 204 848 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 990 000 euro jämfört med det
belopp på 202 858 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att de in-
komstposter som ligger till grund för avräk-
ningen till Åland ändras i denna komplette-
ringsproposition.
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2008 budget 204 848 000
2007 IV tilläggsb. 7 482 000
2007 II tilläggsb. 6 831 000
2007 I tilläggsb. 1 215 000
2007 budget 182 327 000
2006 bokslut 181 723 061

90.  (26.01, delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

30.  (26.97.31) Allmän statsandel till kom-
munerna, på kommunernas skatteinkomster
baserad utjämning och övergångsutjämningar
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 175 624 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 174 876 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
748 000 euro. Av tillägget föranleds 647 000
euro av att den justering enligt fullt belopp på
4,7 procent av kostnadsnivån som gjorts i det
genomsnittliga eurobeloppet för den allmänna
statsandelen till kommunerna har ändrats till
5,2 procent på grund av att inkomstnivån inom
den kommunala sektorn kommer att höjas
mera än beräknat. Av tillägget föranleds
79 000 euro av en ändring i de utjämningspos-
ter för statsandelarna som baserar sig på de
slutliga skatteuppgifterna för år 2006 och
22 000 euro av en ändring av hur den allmänna
statsandelen bestäms.

2008 budget 175 624 000
2007 budget 184 532 000
2006 bokslut 199 132 571

31.  (26.97.32) Sammanslagningsunderstöd
till kommunerna och kommunindelningen samt
understöd till kommunsamarbete (förslagsan-
slag)

Anslaget får användas
5) till betalning av understöd för samarbete

enligt 13 a § i lagen om statsandelar till kom-
munerna och understöd till samkommunen för
landskapet Kajanaland till ett belopp av sam-
manlagt högst 2 000 000 euro, av vilket högst
1 000 000 euro får gå till samkommunen för
landskapet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Punkt fem i stycke i be-
slutsdelen ersätter den femte punkten i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Ändringen gör det möjligt att betala högst
1 000 000 euro i understöd till samkommunen
för landskapet Kajanaland. 

2008 budget 44 044 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 II tilläggsb. 50 000
2007 budget 55 020 000
2006 bokslut 22 926 981



28.91 43

91.  (28.99, delvis) Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41.  (28.99.43) Energiskattestöd (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 89 148 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 35 693 000 euro jämfört med
det belopp på 53 455 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att man inte
kommer att hinna använda det anslag på
35 693 000 euro som år 2007 budgeterades för

energiskattestöd till jordbruket och trädgårds-
odlingen. Orsaken till detta är att EU-kommis-
sionens tillstånd till det statliga stödet kom
först den 30 oktober 2007.

2008 budget 89 148 000
2007 IV tilläggsb. -35 693 000
2007 II tilläggsb. 15 810 000
2007 budget 93 883 000
2006 bokslut —
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g :  I denna kompletterande budgetproposition har statsandelarna för undervis-
ningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats med beaktande av statsrådets förordning av
den 18 oktober 2007 om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksvä-
sendet som läggs till grund för statsfinansieringen 2008 (909/2007). Förordningen innehåller ett
budgetvillkor och grundar sig på en justerad beräkning av förändringen i kostnadsnivån. Motsva-
rande förändring har beaktats i de justerade priserna per enhet för folkhögskolor, sommaruniver-
sitet, riksomfattande idrottsutbildningscenter, studiecentraler, särskilda yrkesläroanstalter, teat-
rar, orkestrar och museer för år 2008. Den justerade beräkningen av förändringen i kostnadsnivån
grundar sig på att den justering av kostnadsnivån till fullt belopp som utgör grunden för beräk-
ningen av statsandelarna till kommunen har stigit med 0,5 procentenheter till 5,2 procent på grund
av att inkomstnivån inom kommunsektorn har stigit mer än beräknat.

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01.  (29.01.21)  Undervisningsministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
25 853 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 060 000 euro jämfört med det
belopp på 24 793 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 25 853 000
2007 IV tilläggsb. 146 000
2007 budget 23 964 000
2006 bokslut 22 275 000

02.  (29.01.23) Utbildningsstyrelsens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
20 749 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 19 868 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
881 000 euro, varav 108 000 euro föranleds av
att löneutgifter och andra utgifter motsvarande
två årsverken överförs från moment 29.30.21
och 773 000 euro av statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal.
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2008 budget 20 749 000
2007 IV tilläggsb. 119 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 19 091 000
2006 bokslut 18 827 000

03.  (29.01.27) Omkostnader för centret för
internationellt personutbyte (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
8 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 213 000 euro jämfört med det
belopp på 8 087 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 8 300 000
2007 IV tilläggsb. 31 000
2007 budget 7 995 000
2006 bokslut 7 923 225

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

Under momentet beviljas 64 786 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det
belopp på 72 786 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att tidpunkten
för utbetalningarna har ändrats.

2008 budget 64 786 000
2007 IV tilläggsb. 11 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 64 596 000
2006 bokslut 61 674 702

10. Allmänbildande utbildning

01.  (29.10.21) Omkostnader för statlig all-
mänbildande utbildning (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
47 906 000 euro.

Anslaget får även användas
1) till betalning av löneutgifter och vissa an-

dra utgifter för lärare och förvaltningspersonal
vid Europaskolorna samt de kostnader för Eu-
ropaskolorna som föranleds av Finlands EU-
ordförandeskap,

2) till internationalisering av statliga läroan-
stalter för allmänbildande utbildning, komplet-
terande utbildning för invandrare, service- och
utvecklingscentralverksamheten i skolor för
barn med handikapp, understöd för utvecklan-
de av inlärningsmiljöer och till utnyttjande av
datateknik och teknik för informationsförmed-
ling i undervisningen och

3) till betalning av utgifter som föranleds av
verksamheten vid den europeiska skolan i Hel-
singfors.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

 Jämfört med det belopp på 45 617 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 289 000 euro, varav 300 000 euro föranleds
av en ökad grundläggande utbildning vid sta-
tens skolhem och EU:s Europaskolor, 144 000
euro av övergången till det nya lönesystemet
för undervisningspersonalen vid statliga läro-
anstalter för allmänbildande utbildning och
1 845 000 euro av statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal.

Jämfört med budgetpropositionen har dess-
utom punkt fyra i det andra stycket i beslutsde-
len strukits.
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2008 budget 47 906 000
2007 IV tilläggsb. 891 000
2007 budget 43 523 000
2006 bokslut 43 202 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den
allmänbildande utbildningens driftskostnader
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 964 779 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 955 779 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är till-
lägget 9 000 000 euro. Av tillägget föranleds
8 538 000 euro av den förordning som nämns i
motiveringen till huvudtiteln och 462 000 euro
av en ändring i de utjämningsposter för stats-
andelarna som grundar sig på de slutliga skat-
teuppgifterna för år 2006.

2008 budget 1 964 779 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 1 840 930 000
2006 bokslut 1 787 690 627

20. Yrkesutbildning

01.  (29.20.21) Omkostnader för statlig yr-
kesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
34 334 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 32 163 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 171 000 euro, varav 124 000 euro föranleds
av övergången till det nya lönesystemet för un-
dervisningspersonalen vid statliga yrkesläro-
anstalter, 900 000 euro bl.a. att antalet stude-
rande vid specialläroanstalterna bibehålls på
samma nivå och 1 147 000 euro av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 34 334 000
2007 IV tilläggsb. 686 000
2007 budget 31 615 000
2006 bokslut 31 376 000

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

Under momentet beviljas 561 346 000 euro.
Anslaget får användas 
2) till betalning av understöd enligt 42 § 1

mom. i lagen om finansiering av undervis-

nings- och kulturverksamhet och på de grunder
som undervisningsministeriet bestämmer un-
derstöd enligt 2 mom. i nämnda paragraf, till
den yrkesinriktade utbildningens gemensam-
ma uppgifter och kvalitetspris samt till täckan-
de av kostnaderna för finländska studerande
inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för
hörselskadade i Örebro, högst 10 146 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt två i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt två i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 555 224 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 122 000 euro. Av tillägget föranleds
1 952 000 euro av den förordning som nämns i
motiveringen till huvudtiteln, 4 000 000 euro
av en överföring från moment 32.80.51 på
grund av en utvidgning av försöket med orien-
terande och förberedande utbildning och av ett
försök med utvidgade inlärning i arbetet i den
yrkesinriktade grundutbildningen och 170 000
euro av en omplacering av genboskapen vid
fängelsegården i Sukeva till två undervisnings-
gårdar, varav 96 000 euro i överföring från
moment 25.40.01.
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2008 budget 561 346 000
2007 budget 513 883 000
2006 bokslut 504 513 681

30.  (29.30 och 29.20, delvis) Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsar-
bete

21.  (29.30.25) Utvecklande av vuxenutbild-
ningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 304 000 euro.
Anslaget får användas 
3) till betalning av löneutgifter för personal i

en omfattning som motsvarar högst sju årsver-
ken.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt tre i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt tre i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 108 000 euro jämfört med det
belopp på 9 412 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter motsvarande två årsverken
överförs till moment 29.01.02.

2008 budget 9 304 000
2007 budget 2 927 000
2006 bokslut 2 927 000

30.  (29.30.30, 50, 55 och 56) Statsandelar
för driftskostnader för läroanstalter för fritt
bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 152 019 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och tabellen i beslutsdelen ersätter tabellen i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Jämfört med det belopp på 151 053 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
966 000 euro, varav 606 000 euro föranleds av
den justering av enhetspriserna som nämns i
motiveringen till huvudtiteln och 360 000 euro
av en ändring av maximiantalet undervisnings-

timmar som berättigar till statsandel för med-
borgarinstitut.

2008 budget 152 019 000
2007 budget 142 888 000
2006 bokslut 142 844 918

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 126 474 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel
Maximibelopp

för enheter
som berättigar
till statsandel Enhet

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 2 036 920 undervisningstimme
Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader 294 530 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet 255 000 studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet 172 940 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader 54 436 undervisningstimme
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 427 000 euro jämfört med det
belopp på 126 047 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av den inver-
kan som den förordning som nämns i motive-
ringen till huvudtiteln har på priset per enhet
för tilläggsutbildning.

2008 budget 126 474 000
2007 budget 116 419 000
2006 bokslut 112 464 710

32.  (29.20.31) Statsandel och statsunderstöd
för läroavtalsutbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 127 063 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av stats-

andelar och statsunderstöd enligt lagen om fi-
nansiering av undersvisnings- och kulturverk-
samhet (635/1998) och till betalning av stats-
understöd för införlivande av den stödda
läroavtalsutbildningen som en del av läroav-
talssystemet, högst 250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 126 645 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget

418 000 euro. Av tillägget föranleds 168 000
euro av den inverkan som den förordning som
nämns i motiveringen till huvudtiteln har på
priset per enhet för den grundläggande utbild-
ningen och 250 000 euro av en överföring från
moment 32.80.51.

Jämfört med budgetpropositionen har mo-
mentets rubrik ändrats.

2008 budget 127 063 000
2007 budget 112 211 000
2006 bokslut 107 901 064

51. Statsandelar för särskilda yrkesläroan-
stalters driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 945 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 91 000 euro jämfört med det be-
lopp på 18 854 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den justering av en-
hetspriserna som nämns i motiveringen till hu-
vudtiteln.

2008 budget 18 945 000
2007 budget 18 008 000
2006 bokslut 17 948 846

40. Yrkeshögskoleundervisning

30. Statsandel och statsunderstöd för kom-
munala och privata yrkeshögskolors drifts-
kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 373 089 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 183 000 euro jämfört med det
belopp på 371 906 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av den förord-
ning som nämns i motiveringen till huvudti-
teln.

2008 budget 373 089 000
2007 budget 362 682 000
2006 bokslut 356 853 819
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50. Undervisning och forskning vid universitet

01.  (29.50.21) Universitetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 353 388 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 302 088 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är till-
lägget 51 300 000 euro, varav 46 300 000 euro
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal och 5 000 000 euro av att universiteten
får tillbaka ett större belopp av kostnadsbespa-
ringarna till följd av produktivitetsfrämjande
åtgärder än vad man beslutat om tidigare. Av-
sikten är att återbetalningen av produktivitets-
vinsten höjs under två år före omorganisering-
en av universitetsväsendet.

2008 budget 1 353 388 000
2007 IV tilläggsb. 7 211 000
2007 budget 1 289 052 000
2006 bokslut 1 269 512 999

03.  (29.50.24) Övningsskolornas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
74 903 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 561 000 euro jämfört med det
belopp på 72 342 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 74 903 000
2007 IV tilläggsb. 683 000
2007 II tilläggsb. 24 000
2007 budget 72 477 000
2006 bokslut 72 356 000

20.  (29.50.22) Universitetsväsendets ge-
mensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 32 199 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och dispositionsplanen
ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet.

Tillägget på 476 000 euro jämfört med det
belopp på 31 723 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 32 199 000
2007 IV tilläggsb. 74 000
2007 II tilläggsb. 100 000
2007 budget 26 643 000
2006 bokslut 24 619 000

Dispositionsplan €

1. Forsknings-, utvecklings- och 
publikationsverksamhet 6 410 000

2. Universitetens gemensamma ADB-
verksamhet och datakommunika-
tioner 16 289 000

3. Utvecklandet av universitetscentren 2 500 000
4. Strukturell utveckling av universi-

tetsväsendet (utgift av engångs-
natur) 7 000 000

Sammanlagt 32 199 000
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60. Vetenskap

01.  (29.60.21) Finlands Akademis omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
34 079 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 32 797 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 282 000 euro, varav 1 267 000 euro föran-
leds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och 15 000 euro av installation av utomhusbe-
lysning vid huvudbyggnaden.

2008 budget 34 079 000
2007 IV tilläggsb. 196 000
2007 II tilläggsb. 96 000
2007 budget 32 034 000
2006 bokslut 31 827 000

02.  (29.60.22) Arkivverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
18 449 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 18 497 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
48 000 euro, varav som tillägg har beaktats
538 000 euro på grund av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal och som avdrag 586 000
euro på grund av att ibruktagandet av de nya
lokalerna vid landskapsarkivet i Tavastehus
har fördröjts.

2008 budget 18 449 000
2007 IV tilläggsb. 65 000
2007 budget 14 381 000
2006 bokslut 14 053 000

03.  (29.60.23) Omkostnader för Forsknings-
centralen för de inhemska språken (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 660 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 101 000 euro jämfört med det
belopp på 2 559 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 2 660 000
2007 IV tilläggsb. 16 000
2007 budget 2 730 000
2006 bokslut 2 788 000

04.  (29.60.24) Depåbibliotekets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 41 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 509 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.

2008 budget 1 550 000
2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 1 520 000
2006 bokslut 1 522 000

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

Under momentet beviljas 137 433 000 euro.
Anslaget får användas 
6) till kostnader för den vetenskapliga och

administrativa samordningen av Östersjöpro-
grammet (Bonus + och senare Bonus 169).

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
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och punkt sex i det andra stycket i beslutsdelen
fogas som sjätte punkt till det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen, varvid den nuvarande sjätte punkten
blir sjunde punkt.

Tillägget på 3 156 000 euro jämfört med det
belopp på 134 277 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 137 433 000
2007 IV tilläggsb. 494 000
2007 budget 130 011 000
2006 bokslut 120 131 150

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Anslaget får användas

6) till kostnader för den vetenskapliga och
administrativa samordningen av Östersjöpro-
grammet (Bonus + och senare Bonus 169).

I fråga om de personer som avses i punkt 8
beaktas vid nettobudgetering de förmåner en-
ligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgi-
varen såsom inkomster.

F ö r k l a r i n g :  Punkt sex i det första
stycket i beslutsdelen fogas som sjätte punkt
till det andra stycket i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen, varvid de nuva-
rande 6—12 punkterna blir 7—13 punkterna. 

Det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Ändringen föranleds av
att siffrorna i punkterna i det andra stycket i be-
slutsdelen ändras.

2008 budget 77 148 000
2007 budget 77 342 000
2006 bokslut 79 478 900

70. Studiestöd

01.  (29.70.22) Omkostnader för besvärs-
nämnden för studiestöd (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 665 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 22 000 euro jämfört med det be-
lopp på 643 000 euro som föreslås i budgetpro-

positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 665 000
2007 IV tilläggsb. 3 000
2007 budget 622 000
2006 bokslut 599 000

80. Konst och kultur

01.  (29.80.21) Omkostnaderna för central-
kommissionen för konst och konstkommissio-
nerna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 082 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 102 000 euro jämfört med det
belopp på 4 980 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.
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2008 budget 5 082 000
2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 3 366 000
2006 bokslut 3 357 000

02.  (29.80.22) Statens konstmuseums om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
17 298 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 406 000 euro jämfört med det
belopp på 16 892 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 17 298 000
2007 IV tilläggsb. 382 000
2007 budget 16 947 000
2006 bokslut 16 948 000

03.  (29.80.23) Omkostnader för förvalt-
ningsnämnden för Sveaborg (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 398 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 177 000 euro jämfört med det
belopp på 2 221 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 2 398 000
2007 IV tilläggsb. 227 000
2007 budget 2 596 000
2006 bokslut 2 407 000

04.  (29.80.24) Museiverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
18 198 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och dispositionsplanen
ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen un-
der momentet.

Tillägget på 711 000 euro jämfört med det
belopp på 17 487 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 18 198 000
2007 IV tilläggsb. 112 000
2007 II tilläggsb. 200 000
2007 budget 16 745 000
2006 bokslut 16 968 000

05.  (29.80.25) Omkostnader för biblioteket
för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
7 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 116 000 euro jämfört med det
belopp på 6 884 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 7 000 000
2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 7 018 000
2006 bokslut 6 178 000

06.  (29.80.26) Omkostnader för Nationella
audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
4 553 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Dispositionsplan €

Nationalmuseets omkostnader 6 827 000
Museiverkets övriga omkostnader 11 371 000
Sammanlagt 18 198 000
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Tillägget på 108 000 euro jämfört med det
belopp på 4 445 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

Genom en regeringsproposition (RP 68/2007
rd) ändrar Finlands filmarkiv namn till Natio-
nella audiovisuella arkivet.

Jämfört med budgetpropositionen har mo-
mentets rubrik ändrats.

2008 budget 4 553 000
2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 budget 3 494 000
2006 bokslut 3 464 000

07.  (29.80.27)  Statens filmgranskningsby-
rås omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
583 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 28 000 euro jämfört med det be-
lopp på 555 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 583 000
2007 IV tilläggsb. 5 000
2007 budget 555 000
2006 bokslut 547 000

08.  (29.80.28) Omkostnader för Institutet
för Ryssland och Östeuropa (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
843 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 30 000 euro jämfört med det be-
lopp på 813 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 843 000
2007 IV tilläggsb. 5 000
2007 budget 802 000
2006 bokslut 806 000

30. Statsandelar och -understöd för de all-
männa bibliotekens driftskostnader (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 90 478 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 89 924 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
554 000 euro. Av tillägget föranleds 527 000
euro av den förordning som nämns i motive-
ringen till huvudtiteln och 27 000 euro av en
ändring i de utjämningsposter för statsandelar-
na som grundar sig på de slutliga skatteuppgif-
terna för år 2006.

2008 budget 90 478 000
2007 budget 74 451 000
2006 bokslut 51 274 000

31. Statsandel och statsunderstöd för teat-
rars och orkestrars driftskostnader (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 19 444 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 83 000 euro jämfört med det be-
lopp på 19 361 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den justering av en-
hetspriserna som nämns i motiveringen till hu-
vudtiteln.

2008 budget 19 444 000
2007 budget 13 812 000
2006 bokslut 13 667 000
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32. Statsandelar och -understöd för museer
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 735 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 50 000 euro jämfört med det be-
lopp på 6 685 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den justering av en-
hetspriserna som nämns i motiveringen till hu-
vudtiteln.

2008 budget 6 735 000
2007 budget 4 470 000
2006 bokslut 4 470 730

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 189 200 000 euro.
Anslaget får användas
7) till betalning av statsunderstöd till stiftel-

sen Suomen Kansallisoopperan säätiö och till
betalning av statsunderstöd för Suomen
Kansallisteatterin Osakeyhtiös driftskostnader.

I fråga om de personer som avses i punkt 9
beaktas vid nettobudgetering de förmåner en-
ligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgi-
varen såsom inkomster.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket och
punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen ersät-
ter det första stycket och punkt 7 i andra styck-
et i beslutsdelen under momentet i budgetpro-
positionen. Punkt 8 i det andra stycket i be-
slutsdelen under momentet i
budgetpropositionen stryks, varvid de nuva-
rande 9 och 10 punkterna blir 8 och 9 punkter-
na. Det tredje stycket i beslutsdelen ersätter det
fjärde stycke i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 205 068 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändring-
en 15 868 000 euro, varvid som tillägg har be-
aktats 5 490 000 euro och som avdrag
21 358 000 euro i överföring av hyresutgifter
för statens verksamhetslokaler som används av
vissa kulturella sammanslutningar samt av Su-

omen Kansallisteatteris lånekostnader till mo-
ment 29.80.53 och 54.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen ändras den beräknade användningen
av anslaget enligt följande:

2008 budget 189 200 000
2007 budget 188 829 000
2006 bokslut 190 387 362

Den beräknade användningen av 
anslaget €

Filmproduktion och filmdistribution 15 236 000
Främjande av filmkulturen 3 545 000
Utveckling av filmkulturen för barn 
och unga 712 000
Främjande av litteraturen 1 980 000
Främjande av bildkonsten 2 080 000
Främjande av scenkonsten 2 436 000
Främjande av arkitekturen 200 000
Främjande av tonkonsten 2 780 000
Främjande av konstindustrin 550 000
Främjande av danskonsten 970 000
Främjande av fotokonsten 500 000
Fämjande av andra konstarter 510 000
Stipendier och priser 1 406 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö 9 583 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan 
säätiö 32 830 000
Statsandelar och statsunderstöd 
till teatrar och orkestrar enligt 
finansieringslagen 37 528 000
Statsandelar till bibliotek enligt 
finansieringslagen 24 711 000
Statsunderstöd till bibliotek 3 465 000
Statsandelar till museer enligt 
finansieringslagen 18 407 000
Museer och kulturarvet 7 017 000
Regionalt främjande av konsten 14 210 000
Främjande av kulturpolitiken 1 888 000
Kulturexport och internationellt 
samarbete 3 533 000
Kulturen i informationssamhället 941 000
Projektet gällande Europas kultur-
huvudstad 1 000 000
Till undervisningsministeriets 
förfogande 1 182 000
Sammanlagt 189 200 000
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53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast
anslag)

Under momentet beviljas 17 542 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av un-

derstöd för vissa kulturinstitutioners och kul-
tursamfunds lokalkostnader.

F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i
budgetpropositionen och det anslag som är av-
sett för ändamålet avdras under moment
29.80.52.

2008 budget 17 542 000
2007 budget 16 795 000
2006 bokslut 16 465 000

54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för
Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig re-
novering (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 816 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av un-

derstöd för amortering och betalning av ränta
på Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig
renovering.

F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i
budgetpropositionen och det anslag som är av-
sett för ändamålet avdras under moment

29.80.52. Med understödet betalas amortering-
en och räntan på lånet för år 2008.

2008 budget 3 816 000
2007 budget 3 627 000
2006 bokslut 3 533 235

70. Anskaffning av inventarier (reservations-
anslag 3 år)

F ö r k l a r i n g :   Dispositionsplanen i be-
slutsdelen ersätter dispositionsplanen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Med hänvisning till motiveringen till moment
29.80.06 har namnet i punkt tre ändrats till Na-
tionella audiovisuella arkivet.

2008 budget 2 145 000
2007 budget 1 110 000
2006 bokslut 1 180 000

90. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av idrott och fysisk fostran (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 104 065 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd enligt la-

gen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet (635/1998), idrottslagen (1054/
1998) och lagen om fritt bildningsarbete (632/
1998) samt till betalning av andra understöd
och stipendier som beviljas för att främja idrott
och fysisk fostran, varav högst 600 000 euro
till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bild-
ningsarbete, till stöd för byggande av idrotts-

anläggningar, till forskning som gäller byggan-
de för idrott och fritiden, 16 840 000 euro i
verksamhetsunderstöd som fördelas mellan
grenförbunden och 17 560 000 euro till andra
riksomfattande idrottsorganisationer.

Det pris per enhet som används som beräk-
ningsgrund för statsandelen för kommunernas
idrottsverksamhet är 10,90 euro per invånare.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket, punkt
ett i det andra stycket och det tredje stycket i
beslutsdelen ersätter det första stycket, punkt
ett i det andra stycket och det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Dispositionsplan €

1. Statens konstmuseum 190 000
2. Museiverket 1 860 000
3. Nationella audiovisuella arkivet 70 000
4. Biblioteket för synskadade 25 000
Sammanlagt 2 145 000
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Tillägget är 3 565 000 euro jämfört med det
belopp på 100 500 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen ändras den beräknade användningen
av anslaget enligt följande:

2008 budget 104 065 000
2007 budget 100 208 000
2006 bokslut 97 754 492

52. Statsandel för idrottsutbildningscentrer
(fast anslag)

Under momentet beviljas 2 753 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 66 000 euro jämfört med det be-
lopp på 2 687 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den justering av en-
hetspriserna som nämns i motiveringen till hu-
vudtiteln.

2008 budget 2 753 000
2007 budget 1 342 000
2006 bokslut 1 308 000

91. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av ungdomsarbete (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 37 483 000 euro.
Det pris per enhet som används som beräk-

ningsgrund för statsandelen för kommunernas
ungdomsverksamhet är 13,50 euro per invåna-
re under 29 år.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första och det tredje stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Tillägget är 1 283 000 euro jämfört med det
belopp på 36 200 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen ändras den beräknade användningen
av anslaget enligt följande:

Den beräknade användningen av 
anslaget €

Kommunernas idrottsväsende 16 996 000
Byggande av idrottsanläggningar 17 750 000
Idrottsutbildningscenter 15 821 000
Medborgarverksamhet inom motion 
och idrott 35 230 000
Utveckling av motion och idrott för 
barn och unga 3 450 000
Utveckling av hälsofrämjande motion 2 150 000
Utvecklande av elitidrotten 2 650 000
Utbildning, forskning och information 
inom motion och idrott 5 470 000
Arbete mot dopning inom idrotten 1 500 000
Internationellt samarbete 480 000
Länens idrottsverksamhet 350 000
Statens idrottsråd 350 000
Till undervisningsministeriets 
förfogande 1 868 000
Sammanlagt 104 065 000

Den beräknade användningen av 
anslaget €

Aktivt medborgarskap för unga
— Nationella organisationer för 
ungdomsarbete 12 900 000
— Riksomfattande ungdomscentraler 4 650 000
— Byggande av ungdomslokaliteter 1 950 000
— Försöksverksamhet inom ungdoms-
arbetet, informationsförsörjning, 
ungdomskultur 2 050 000
— Informations- och rådgivnings-
tjänster för unga, nätmedier 1 150 000
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2008 budget 37 483 000
2007 budget 36 076 000
2006 bokslut 35 153 009

51. Verkstadsverksamhet för unga och före-
byggande drogarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 623 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 500 000 euro jämfört med det
belopp på 7 123 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av stöd för avlö-
nande av yrkesfolk för uppsökande arbete i an-
slutning till verkstadsverksamheten för unga i
överföring från moment 32.80.51.

2008 budget 9 623 000
2007 II tilläggsb. 2 000 000
2007 budget 4 723 000
2006 bokslut 4 723 000

Stärkande av de ungas sociala identitet
— Verkstäder för unga, förebyggande 
arbete mot rusmedels- och narkotika-
bruk, stärkande av den sociala 
identiteten 1 600 000
— Eftermiddagsverksamhet för 
skolelever 1 150 000
De ungas levnadsvillkor och allmän 
utveckling av ansvarsområdet
— Statsandelar för kommunernas 
ungdomsverksamhet 7 272 000
— Internationellt samarbete 1 000 000
— Ungdomsforskning  1 000 000
— Länens ungdomsverksamhet och 
regional utveckling 1 500 000
— Statens delegation för ungdoms-
ärenden samt utvärderings- och under-
stödskommissionen 350 000
— Till undervisningsministeriets 
förfogande 911 000
Sammanlagt 37 483 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (30.90 och 91) Förvaltning

01.  (30.90.21) Jord- och skogsbruksministe-
riets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
26 692 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 200 000 euro jämfört med det
belopp på 25 492 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 26 692 000
2007 IV tilläggsb. 193 000
2007 II tilläggsb. 160 000
2007 budget 26 594 000
2006 bokslut 35 541 000

02.  (30.90.23) Omkostnader för jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänstcen-
tral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
13 360 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 392 000 euro jämfört med det
belopp på 12 968 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-

och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 13 360 000
2007 IV tilläggsb. 204 000
2007 II tilläggsb. 602 000
2007 budget 13 380 000
2006 bokslut 13 657 000

03.  (30.90.25) Landsbygdsverkets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
19 292 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägget på 1 455 000 euro jämfört med det
belopp på 17 837 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 19 292 000
2007 IV tilläggsb. 359 000
2007 II tilläggsb. 1 577 000
2007 budget 11 593 000
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04.  (30.91.21) Nämndernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 819 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 32 000 euro jämfört med det be-
lopp på 787 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 819 000
2007 IV tilläggsb. 4 000
2007 budget 732 000
2006 bokslut 728 000

22.  (30.90.27) Samarbetsforskning (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 613 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 185 000 euro jämfört med det
belopp på 4 428 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 4 613 000
2007 budget 3 328 000
2006 bokslut 5 820 000

20. Jordbruk

01.  (30.20.21 och 22) Omkostnader för
Forskningscentralen för jordbruk och livsmed-
elsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
32 665 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 215 000 euro jämfört med det
belopp på 31 450 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-

nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 32 665 000
2007 IV tilläggsb. 126 000
2007 II tilläggsb. 1 000 000
2007 budget 32 366 000
2006 bokslut 32 366 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01.  (30.30.21) Livsmedelssäkerhetsverkets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
40 253 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 219 000 euro jämfört med det
belopp på 39 034 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 40 253 000
2007 IV tilläggsb. 187 000
2007 II tilläggsb. -70 000
2007 budget 39 552 000
2006 bokslut 39 489 392
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01.  (30.40.21) Vilt- och fiskeriforskningsin-
stitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
16 636 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 615 000 euro jämfört med det
belopp på 16 021 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 16 636 000
2007 IV tilläggsb. 91 000
2007 II tilläggsb. 680 000
2007 budget 16 397 000
2006 bokslut 16 597 000

43. Främjande av renskötseln (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 667 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 23 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 644 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av statens arbetskol-
lektivavtal.

2008 budget 1 667 000
2007 budget 1 814 000
2006 bokslut 2 057 000

50. Vattenhushållning

20.  (30.50.22) Utgifter för nyttjande och
vård av vattentillgångarna (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 6 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 220 000 euro jämfört med det
belopp på 6 480 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 6 700 000
2007 IV tilläggsb. 18 000
2007 budget 6 480 000
2006 bokslut 6 459 000

60. Skogsbruk

01.  (30.60.21) Skogsforskningsinstitutets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
40 236 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 933 000 euro jämfört med det
belopp på 38 303 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 40 236 000
2007 IV tilläggsb. 284 000
2007 budget 39 950 000
2006 bokslut 39 593 000
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63. Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet
Forststyrelsens grundkapital kan höjas med 78,9 miljoner euro. Beloppet utgörs av ändringar i

Forststyrelsens markanvändning, ändringar i fastighetsförmögenheten mellan tillgångarna inom
de offentliga förvaltningsuppgifterna och tillgångarna inom affärsverksamheten, överföringar av
förvaltningen av fastighetsförmögenheten från statliga inrättningar samt av arv som tillfallit sta-
ten och korrigeringar av fel i registreringen. Statsrådet bemyndigas att besluta närmare om egen-
domsöverföringen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter punkt 1. Ändringar i grundkapitalet i kapitelmotive-
ringarnas beslutsdel i budgetpropositionen.

I budgetpropositionen konstateras det att Forststyrelsens grundkapital kan höjas med 78,7 mil-
joner euro. Behovet av ett tillägg på 0,2 miljoner euro beror på en justering av värdet av den fast-
ighetsförmögenhet som överförs till Forststyrelsen så att det motsvarar revisorernas utlåtande.

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

Under momentet beviljas 5 766 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 25 000 euro jämfört med det be-
lopp på 5 741 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 766 000
2007 budget 5 790 000
2006 bokslut 5 830 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

01.  (30.70.21) Lantmäteriverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
50 645 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 223 000 euro jämfört med det
belopp på 49 422 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 50 645 000
2007 IV tilläggsb. 339 000
2007 budget 47 775 000
2006 bokslut 47 576 000

02.  (30.70.22) Geodetiska institutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
3 579 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägget på 142 000 euro jämfört med det
belopp på 3 437 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.
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2008 budget 3 579 000
2007 IV tilläggsb. 19 000
2007 budget 3 338 000
2006 bokslut 3 300 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

01.  (31.01.21) Kommunikationsministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
19 115 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 534 000 euro jämfört med det
belopp på 18 581 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 19 115 000
2007 IV tilläggsb. 82 000
2007 II tilläggsb. 29 000
2007 budget 18 688 000
2006 bokslut 21 195 000

24. Vägförvaltningen

01.  (31.24.21, delvis) Vägförvaltningens
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
82 445 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 726 000 euro jämfört med det
belopp på 79 719 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 82 445 000
2007 IV tilläggsb. 411 000
2007 budget 76 900 000
2006 bokslut 72 600 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 6 000 000 euro jämfört med det
belopp på 176 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en ändring
av hur den andra byggnadsetappen av Rv 3
Tammerfors västra ringväg som ingår i den
fjärde tilläggsbudgeten för 2007 framskrider.
Fullmakten att ingå avtal i fråga om projektet
ändras inte.
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2008 budget 170 800 000
2007 IV tilläggsb. 4 600 000
2007 II tilläggsb. 5 800 000
2007 budget 100 500 000
2006 bokslut 52 318 829

30. Sjöfartsverket

01.  (31.30.21, delvis) Sjöfartsverkets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
33 952 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 32 164 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 788 000 euro, varav 793 000 euro föranleds
av en överföring från moment 31.30.21 på
grund av att framställandet av sjökartor blev
myndighetsuppgift, 981 000 euro föranleds av
statens tjänste- och arbetskollektivavtal och
14 000 euro föranleds av övergången till det
nya lönesystemet.

Tillägget som föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal har beräknats med be-
aktande av att en del av verksamheten finansie-
ras av inkomster som inflyter av den avgiftsbe-
lagda verksamheten. Tjänste- och arbetskol-
lektivavtalets inverkan beaktas när nivån på
avgifterna bestäms.

2008 budget 33 952 000
2007 IV tilläggsb. 150 000
2007 budget 33 091 000
2006 bokslut 34 218 000

21.  (31.30.21, delvis) Farledshållning (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
61 409 000 euro.

I nettobudgeteringen beaktas intäkterna av
den avgiftsbelagda serviceverksamhet som
gäller farledshållningen, hyresinkomsterna av
fastigheter och tillståndsavgifterna för Saima
kanal.

Anslaget får användas till betalning av lö-
neutgifter för personal i en omfattning som
motsvarar högst 308 årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra och tredje stycket i beslutsdelen
ersätter det tredje och fjärde stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 61 520 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ändring-
en 111 000 euro. I detta belopp har såsom av-
drag beaktats 793 000 euro som en överföring
till moment 31.30.01 på grund av att framstäl-
landet av sjökartor blev myndighetsuppgift
och som tillägg 682 000 euro på grund av sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal.

Tillägget som föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal har beräknats med be-
aktande av att en del av verksamheten finansie-
ras av inkomster som inflyter av den avgiftsbe-
lagda verksamheten. Tjänste- och arbetskol-
lektivavtalets inverkan beaktas när nivån på
avgifterna bestäms.

2008 budget 61 409 000
2007 IV tilläggsb. 105 000
2007 budget 60 969 000
2006 bokslut 62 856 000
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40. Banförvaltningscentralen

01.  (31.40.21, delvis) Banförvaltningscen-
tralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
28 048 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 398 000 euro jämfört med det
belopp på 27 650 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 28 048 000
2007 IV tilläggsb. 66 000
2007 budget 27 500 000
2006 bokslut 21 200 000

41. Järnvägsverket

01.  (31.41.21) Järnvägsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
4 198 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 138 000 euro jämfört med det
belopp på 4 060 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 4 198 000
2007 IV tilläggsb. 21 000
2007 budget 4 060 000
2006 bokslut 1 300 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation

42. Understödjande av tidningspressen (fast
anslag)

Av anslaget får 18 000 000 euro på villkor
som statsrådet särskilt bestämmer användas till
presstöd och stöd för motsvarande elektronisk
publikationsverksamhet till partierna samt till
landskapet Åland för understödjande av infor-
mationsverksamhet enligt samma grunder som
avses i 9 § i partilagen (10/1969).

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2008 budget 18 500 000
2007 budget 14 264 000
2006 bokslut 13 614 000
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80. Meteorologiska institutet

01.  (31.80.21) Meteorologiska institutets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
31 422 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 107 000 euro jämfört med det
belopp på 30 315 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

Tillägget som föranleds av statens tjänste-
och kollektivavtal har beräknats med beaktan-
de av att en del av verksamheten finansieras av
inkomster som inflyter av den avgiftsbelagda
verksamheten. Tjänste- och arbetskollektivav-
talets inverkan beaktas när nivån på avgifterna
bestäms.

2008 budget 31 422 000
2007 IV tilläggsb. 175 000
2007 budget 30 278 000
2006 bokslut 30 216 000

81. Havsforskningsinstitutet

01.  (31.80.21) Havsforskningsinstitutets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
8 795 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 236 000 euro jämfört med det
belopp på 8 559 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

Tillägget som föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal har beräknats med be-
aktande av att en del av verksamheten finansie-
ras av inkomster som inflyter av den avgiftsbe-
lagda verksamheten. Tjänste- och arbetskol-
lektivavtalets inverkan beaktas när nivån på
avgifterna bestäms.

2008 budget 8 795 000
2007 IV tilläggsb. 386 000
2007 budget 8 499 000
2006 bokslut 10 280 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

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

Under momentet beviljas 302 313 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 30 300 000 euro jämfört med
det belopp på 272 013 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringar

av mervärdesskatteutgifterna i fråga om de an-
slag som budgeterats utan skatt.

2008 budget 302 313 000
2007 IV tilläggsb. 5 474 000
2007 II tilläggsb. 8 800 000
2007 budget 276 265 000
2006 bokslut 277 060 964
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62. Statlig medfinansiering för kommunika-
tionsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 873 000 euro.
Anslaget får användas
1) för betalning av den statliga medfinansie-

ringen av projekt för genomförande av mål 1-
och 2-program under programperioden
2000—2006, gemenskapsinitiativen och inno-
vativa åtgärder som finansieras ur Europeiska
regionala utvecklingsfonden,

2) tillsammans med EU-medfinansieringen
under moment 32.70.61 för anställande av tek-
nisk hjälp och den personal som behövs för ge-
nomförande av de ovan nämnda programmen

samt för betalning av andra konsumtionsutgif-
ter som är nödvändiga för genomförandet av
programmen. 

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2007

är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2008.

F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i
budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen
föranleds av bevillningsfullmakternas slutbe-
talningar för programperioden 2000—2006.

Anslaget utgör finansiering av regionutveck-
lingen enligt regionutvecklingslagen.

2008 budget 873 000
2007 IV tilläggsb. 183 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 12 421 000
2006 bokslut 11 488 098

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Sammanlagt

Förbindelser år 2007 0,873
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (32.10, 34.01, delvis och 26.01, delvis) Förvaltning

01.  (32.10.21, 34.01.21, delvis och 26.01.21,
delvis) Arbets- och näringsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
50 545 000 euro.

Anslaget får även användas
5) till understöd i anslutning till verksamhe-

ten vid rådgivningsenheten för offentlig upp-
handling.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt fem i det andra stycket i beslutsdelen
fogas som femte punkt till det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Ändringen jämfört med det belopp på
49 069 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 1 476 000 euro. Av detta belopp har
som tillägg beaktats 1 645 000 euro på grund
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal och
som avdrag 169 000 euro i överföring till mo-
ment 26.01.01 av löneutgifter och andra utgif-
ter för två personer som handhar immigrations-
frågor samt på grund av justeringar av sådana
överföringar till momentet som tidigare har fö-
reslagits.

Tillägget i punkt fem föranleds av de före-
slagna ändringarna i den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2007.

2008 budget 50 545 000
2007 IV tilläggsb. 663 000
2007 II tilläggsb. 280 000
2007 budget 49 429 000
2006 bokslut 46 353 000

02.  (32.10.22) Arbetskrafts- och näringscen-
tralernas omkostnader (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
83 007 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 3 300 000 euro jämfört med det
belopp på 79 707 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 83 007 000
2007 IV tilläggsb. 513 000
2007 budget 79 423 000
2006 bokslut 78 318 000

03.  (34.01.22) Arbetskraftsinstitutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 090 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 16 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 074 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.

2008 budget 1 090 000
2007 IV tilläggsb. 2 000
2007 budget 772 000
2006 bokslut 767 000

20. Teknologi- och innovationspolitik

01.  (32.20.21) Geologiska forskningscentra-
lens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
40 891 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 592 000 euro jämfört med det
belopp på 39 299 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras med inkomster som inflyter
av den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste-
och arbetskollektivavtalets inverkan beaktas
när nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 40 891 000
2007 IV tilläggsb. 248 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 40 450 000
2006 bokslut 40 315 000

02.  (32.20.22) Statens tekniska forsknings-
centrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
80 440 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 246 000 euro jämfört med det
belopp på 78 194 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-

heten finansieras med inkomster som inflyter
av den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste-
och arbetskollektivavtalets inverkan beaktas
när nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 80 440 000
2007 IV tilläggsb. 5 353 000
2007 budget 74 016 000
2006 bokslut 79 232 000

03.  (32.20.23) Säkerhetsteknikcentralens
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
9 287 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 321 000 euro jämfört med det
belopp på 8 966 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 9 287 000
2007 IV tilläggsb. 50 000
2007 budget 9 250 000
2006 bokslut 9 738 000

04.  (32.20.24) Konsumentforskningscentra-
lens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 986 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.
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Tillägget på 109 000 euro jämfört med det
belopp på 1 877 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 1 986 000
2007 IV tilläggsb. 17 000
2007 budget 1 922 000
2006 bokslut 1 945 000

05.  (32.20.25)  Mätteknikcentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 284 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 173 000 euro jämfört med det
belopp på 5 111 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 284 000
2007 IV tilläggsb. 27 000
2007 budget 5 170 000
2006 bokslut 5 289 000

06.  (32.20.26) Omkostnader för Tekes - ut-
vecklingscentralen för teknologi och innova-
tioner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
30 490 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 890 000 euro jämfört med det
belopp på 29 600 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 30 490 000
2007 IV tilläggsb. 138 000
2007 budget 29 218 000
2006 bokslut 27 991 000

40. Bidrag till teknologisk forskning och ut-
veckling (förslagsanslag)

Fullmakt. År 2008 får nya beslut om bidrag
fattas till ett belopp av högst 213 103 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med den
fullmakt på 213 303 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en ökning av
anslaget under moment 32.30.47 med 200 000
euro i enlighet med den övergripande innova-
tionspolitiken.

2008 budget 171 157 000
2007 budget 161 917 000
2006 bokslut 150 970 296

30. Företagspolitik

02.  (32.30.22) Omkostnader för Centralen
för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
16 257 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 169 000 euro jämfört med det
belopp på 16 088 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 16 257 000
2007 IV tilläggsb. 26 000
2007 budget 16 088 000
2006 bokslut 16 334 000



32.30 71

40. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt  (förslagsanslag)

År 2008 får nya bidrag beviljas till ett belopp
av sammanlagt 17 028 000 euro. Om en del av
bevillningsfullmakten för 2007 är oanvänd, får
beslut om beviljande av den oanvända delen
fattas ännu år 2008. Anslaget budgeteras enligt
principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
sista stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2008 budget 18 038 000
2007 budget 18 500 000
2006 bokslut 16 999 040

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 11 073 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 256 000 euro jämfört med det
belopp på 10 817 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de ändringar
som föreslagits i den fjärde tilläggsbudgetpro-
positionen för 2007.

2008 budget 11 073 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 12 684 000
2006 bokslut 14 212 197

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

Under momentet beviljas 25 633 000 euro.
Fullmakt. Understöd för utveckling av före-

tag och företags omvärld enligt lagen om stats-

understöd för utvecklande av företagsverk-
samhet får 2008 beviljas till ett belopp av sam-
manlagt 43 678 000 euro. Av fullmakten
reserveras 18 500 000 euro som enligt beslut
av statsrådet ska användas till understöd för
lindrande av sådana oförutsedda störningar
som omstruktureringen av ekonomin förorsa-
kar sysselsättningen och produktionsverksam-
heten. Av fullmakten ska dessutom högst
9 700 000 euro användas för genomförande av
försöket med stöd till ensamföretagare och
högst 1 000 000 euro till investeringsstöd för
bybutiker.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag om 24 533 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 100 000 euro och jämfört med den fullmakt
på 37 278 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är tillägget 6 400 000 euro. Vid
ändringen har 1 200 000 euro beaktats som en
anslagsökning och 6 500 000 euro som en full-
maktsökning till följd av plötsliga strukturom-
vandlingar inom främst Kotka-Fredrikshamns
ekonomiska region och östra Lapplands eko-
nomiska region. Dessutom har 100 000 euro
beaktats som minskning av anslaget och full-
makten på grund av att anslaget för understöd
till ett stödförsök för ensamföretagare och till
bybutikernas investeringar överförs till mo-
ment 32.50.63.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2008 2009 2010 2011

Samtliga utgifter
för användningen

 av fullmakter

Förbindelser som ingåtts före 2008 17 033 11 324 4 404 840 33 601
Förbindelser år 2008 8 600 19 100 11 900 4 078 43 678
Sammanlagt 25 633 30 424 16 304 4 918 77 279
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2008 budget 25 633 000
2007 II tilläggsb. -200 000
2007 budget 17 348 000
2006 bokslut 14 172 473

47.  (32.30.47 och 49) Understöd till organi-
sationer som främjar näringspolitiken (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 29 867 000 euro.
Anslaget får användas
1) till statsbidrag för organisationer med an-

knytning till arbets- och näringsministeriets
verksamhetsområde och främst till produktio-
nen av utvecklingstjänster för små och medel-
stora företag samt till att främja utländska in-
vesteringar.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt ett i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt ett i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 29 667 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring
från moment 32.20.40 för främjande av utländ-
ska investeringar i Finland genom Invest in
Finland i enlighet med den övergripande inno-
vationspoltiken.

2008 budget 29 867 000
2007 budget 28 667 000
2006 bokslut 28 457 000

40. Konsument- och konkurrenspolitik och reglering av marknaden

01.  (32.40.21) Konsumentverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 924 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 154 000 euro jämfört med det
belopp på 5 770 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 924 000
2007 IV tilläggsb. 24 000
2007 budget 5 854 000
2006 bokslut 5 882 000

02.  (32.40.26) Konkurrensverkets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 281 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 131 000 euro jämfört med det
belopp på 5 150 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 281 000
2007 IV tilläggsb. 20 000
2007 budget 5 133 000
2006 bokslut 5 074 000

50.  (26.98, delvis) Utveckling av regionerna

63.  (26.98.63) Kajanalands utvecklings-
pengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 46 010 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Tillägget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 45 910 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att anslaget för
understöd till ett stödförsök för ensamföretaga-
re och till bybutikernas investeringar överförs
från moment 32.30.45.

2008 budget 46 010 000
2007 II tilläggsb. 5 200 000
2007 budget 44 958 000
2006 bokslut 44 309 000

60. Energipolitik

01.  (32.60.21) Energimarknadsverkets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
711 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 89 000 euro jämfört med det be-
lopp på 622 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal.

2008 budget 711 000
2007 IV tilläggsb. 14 000
2007 budget 836 000
2006 bokslut 823 000

20.  (32.60.27) Främjande av energisparan-
de och användning av förnybar energi samt
energiinformation (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avsikten är att tillägget på 900 000 euro jäm-
fört med det belopp på 2 500 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen används för att ut-
arbeta den vindatlas som anges i regeringspro-
grammet. Bevillningsfullmakten under
moment 32.60.40 har minskats på motsvaran-
de sätt.

2008 budget 3 400 000
2007 budget 3 400 000
2006 bokslut 3 400 000

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 600 000 euro.
Fullmakt. År 2008 får stöd beviljas till ett

belopp av högst 25 100 000 euro.
Anslaget får användas till
1) att utveckla energiekonomin i en mer kli-

mat- och miljövänlig riktning genom stöd till
investeringar och utredningar som främjar
energisparande och användning av förnybar
energi,

2) att stödja investeringar och utredningspro-
jekt i samband med införandet av ny teknologi,

3) att främja säkerheten och mångsidigheten
i energiförsörjningen genom stöd till investe-
ringar och utredningar i samband med produk-
tion och användning av inhemska energikällor
eller

4) att stödja utredningar som främjar energi-
sparande och minskar miljöolägenheter föror-
sakade av energiproduktionen eller energian-
vändningen samt som i övrigt främjar säkerhe-
ten och mångsidigheten i energiförsörjningen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första, andra och tredje stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Det tredje stycket har förtydligats.
Anslagsminskningen på 400 000 euro jäm-

fört med det belopp på 28 000 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen och fullmakts-
minskningen på 900 000 euro jämfört med det
belopp på 26 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en ökning av an-
slaget under moment 32.60.20 med 900 000
euro.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:
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2008 budget 27 600 000
2007 budget 27 600 000
2006 bokslut 21 942 300

70.  (32.30, delvis, 34.05 och 26.98, delvis) Fullföljandet av EU:s strukturfondspro-
gram 

64.  (26.98.64 och 34.05.64) EU:s struktur-
fonders medfinansiering i EU:s strukturfonds-
program under programperioden 2007—2013
(förslagsanslag)

Anslaget får användas
4) tillsammans med anslagen under moment

32.70.65 för rekrytering av den personal, mot-
svarande högst 122 årsverken varav andelen
tekniskt stöd är 59 årsverken, som behövs för
genomförande av de program som Europeiska
regionala utvecklingsfonden delfinansierar.
Det maximala antal årsverken i fråga utgör det
sammanlagda antalet både för programperiod
2007—2013 och för programperiod 2000—
2006 för program som finansieras med medel
under moment 32.70.61, 32.70.62 och andra
förvaltningsområdens moment för statlig med-
finansiering samt

5) tillsammans med anslagen under moment
32.70.65 för rekrytering av den personal, mot-

svarande högst 403 årsverken varav andelen
tekniskt stöd är 136 årsverken, som behövs för
genomförande av de program som Europeiska
socialfonden delfinansierar. Det maximala an-
tal årsverken i fråga utgör det sammanlagda
antalet både för programperiod 2007—2013
och för programperiod 2000—2006 för pro-
gram som finansieras med medel under mo-
ment 32.70.61, 32.70.62 och undervisningsmi-
nisteriets och social- och hälsovårdsministeri-
ets motsvarande moment för statlig
medfinansiering.

F ö r k l a r i n g :  Punkterna fyra och fem i
beslutsdelen ersätter punkterna fyra och fem i
det andra stycket i beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen.

2008 budget 112 116 000
2007 IV tilläggsb. -8 000 000
2007 budget 24 628 000

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

2008 2009 2010 2011 2012—

Samtliga utgifter
 för användningen

 av fullmakter

Förbindelser som ingåtts 
före 2008 26 200 13 000 4 000 1 000 - 44 200
Förbindelser år 2008 1 400 10 750 6 750 2 500 3 700 25 100
Sammanlagt 27 600 23 750 10 750 3 500 3 700 69 300
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80.  (34.06, delvis) Arbetskraftspolitiken

01.  (34.06.21) Omkostnader inom arbets-
kraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
150 997 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 6 050 000 euro jämfört med det
belopp på 144 947 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 budget 150 997 000
2007 IV tilläggsb. 944 000
2007 budget 144 617 000
2006 bokslut 142 825 986

51.  (34.06.51) Sysselsättnings- och utbild-
ningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast
anslag)

Under momentet beviljas 554 422 000 euro.
Anslaget får användas 
5) för betalning av lönesubventionens grund-

del till en arbetsgivare som sysselsätter en per-
son som lyfter arbetslöshetsdagpenning samt
någon annan person som är berättigad till ar-
betsmarknadsstöd än en svårsysselsatt person
enligt 1 kap. 7 § i lagen om offentlig arbets-
kraftsservice eller en arbetslös person som fått
arbetsmarknadsstöd i minst 130 dagar och som
uppfyller förutsättningarna i 7 kap. 12 a § i
nämnda lag eller en ung arbetslös person som
fått arbetsmarknadsstöd oavbrutet i minst 65
dagar,  

13) för kostnader för försäkringsskydd enligt
6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskrafts-
service och för ordnande av försäkringsskydd
för personer som deltar i arbetsträning vid nå-
gon annan träningsenhet enligt 4 kap. 11 § i
statsrådets förordning om förmåner som hör
till offentlig arbetskraftsservice.

Av anslaget reserveras 15 000 000 euro som
kompletterande finansiering för åtgärder som

främjar förebyggandet av utslagning bland
unga och sysselsättningen på det sätt som avta-
las senare.

F ö r k l a r i n g :   Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkterna 5 och 13 i det andra stycket i be-
slutsdelen ersätter punkterna 5 och 13 i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Det tredje stycket i be-
slutsdelen fogas som sjunde stycke till besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 560 672 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
6 250 000 euro, varvid har beaktats som av-
drag 6 750 000 euro i överföring till momenten
29.20.30, 29.30.32 och 29.91.51 för åtgärder
som främjar förebyggandet av utslagning
bland unga och sysselsättningen samt som till-
lägg 500 000 euro i överföring från moment
33.20.52 för kostnader för försäkringsskydd
för de personer i arbetspraktik och arbets-
livsträning som får arbetsmarknadsstöd.

Med beaktande av det anslag om 6 750 000
euro som överförs till undersvisningsministe-
riet och anslagsreserveringen under momentet,
sammanlagt 21 750 000 euro, minskar de be-
räknade sysselsättningsanslagen till kommu-
nerna och samkommunerna med 4 400 000 eu-
ro, varvid antalet personer som sysselsätts
minskar med i genomsnitt 700 personer och
därutöver minskar de beräknade anslagen för
lönesubvention för sysselsättning inom den
privata sektorn med 17 350 000 euro, varvid
antalet personer som sysselsätts minskar med i
genomsnitt 2 600 personer.

Ändringen av punkt 5 i det andra stycket för-
anleds av att regeringen i samband med bud-
getpropositionen överlämnade en proposition
till riksdagen med förslag till ändring av lagen
om offentlig arbetskraftsservice så att lönesub-
ventionens grunddel kan betalas från moment
33.20.52 till en arbetsgivare som sysselsätter
en ung arbetslös person som fått arbetsmark-
nadsstöd oavbrutet i minst 65 dagar.
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Ändringen av punkt 13 i det andra stycket
föranleds av att kostnaderna för försäkrings-
skydd för sådana personer i arbetspraktik och
arbetslivsträning som får arbetsmarknadsstöd
överförs till att finansieras under detta mo-
ment. 

2008 budget 554 422 000
2007 IV tilläggsb. -4 300 000
2007 II tilläggsb. 10 000 000
2007 budget 516 711 000
2006 bokslut 469 398 752

64.  (34.06.64) Överföringsutgifter för inves-
teringar i sysselsättningsfrämjande syfte (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 29 255 000 euro.
Anslaget får användas 
1) till investeringsunderstöd enligt 1 kap. i

statsrådets förordning om användningen av
vissa sysselsättningsanslag samt, med undan-
tag för förvaltningsförsöket i Kajanaland, till
sysselsättningsarbetsprogram enligt 2 kap. i
nämnda förordning som utfärdats med stöd av
lagen om offentlig arbetskraftsservice samt

2) till betalning av utgifter för sådana statliga
anskaffningar som räknas som investeringar,
med undantag för förvaltningsförsöket i Kaja-
naland.

Med medel under momentet får även betalas
investeringsutgifter som budgeteras enligt
principen om betalningsbeslut.

Fullmakt
År 2008 får nya förbindelser ingås för inves-

teringar i sysselsättningsfrämjande syfte med
undantag för förvaltningsförsöket i Kajanaland
till ett värde av högst 16 500 000 euro. För den
del av 2007 års fullmakt som blir oanvänd får
förbindelser ingås 2008.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det anslag om 23 404 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 851 000 euro och jämfört med den fullmakt
på 8 000 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är tillägget 8 500 000 euro. Av an-
slagsökningen föranleds 2 600 000 euro av att
det i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för
2007 föreslås en höjning av bevillningsfull-
makten med 4 300 000 euro för plötsliga struk-
turomvandlingsområden. 3 251 000 euro av
anslagsökningen och höjningen av bevill-
ningsfullmakten med 8 500 000 euro föranleds
av plötsliga strukturomvandlingar främst inom
Kotka-Fredrikshamns ekonomiska region och
östra Lapplands ekonomiska region.

Det andra stycket har preciserats så att an-
vändningsändamålet för anslaget inte gäller
förvaltningsförsöket i Kajanaland.

Det fjärde stycket har kompletterats så att för
den del av 2007 års fullmakt som blir oanvänd
får förbindelser ingås 2008.

Till följd av de ändringar som gjorts i be-
slutsdelen under motiveringen till momentet
ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2008 2009 2010

Samtliga utgifter
 för användningen

 av fullmakter

Investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
Förbindelser som ingåtts före 2008 16 928 6 058 - 22 986
Förbindelser år 2008 4 781 5 666 2 053 12 500
Investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte 
sammanlagt 21 709 11 724 2 053 35 486
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2008 budget 29 255 000
2007 IV tilläggsb. —
2007 budget 30 718 000
2006 bokslut 25 008 283

Sysselsättningsarbetsprogram
Förbindelser som ingåtts före 2008 6 000 1 200 - 7 200
Förbindelser år 2008 1 546 1 830 624 4 000
Sysselsättningsarbetsprogrammet sammanlagt 7 546 3 030 624 11 200

Sammanlagt 29 255 14 754 2 677 46 686
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (33.01, delvis, 03, 04, 12 och 14) Förvaltning

01.  (33.01.21) Social- och hälsovårdsminis-
teriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
38 463 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget jämfört med det belopp på
37 018 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 1 445 000 euro, varav 1 245 000 euro
föranleds av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal och 200 000 euro av utgifterna för den
kommitté för en reform av den sociala trygghe-
ten som tillsattes den 15 juni 2007. Kommit-
téns mandattid omfattar tiden 15.6.2007—
31.12.2009.

2008 budget 38 463 000
2007 IV tilläggsb. 294 000
2007 budget 36 022 000
2006 bokslut 35 057 000

02.  (33.03.21) Omkostnader för besvärs-
nämnden för utkomstskyddsärenden (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 020 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget jämfört med det belopp på
1 926 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 94 000 euro, varav 64 000 euro föran-
leds av statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och 30 000 euro av löneutgifter och andra ut-
gifter för ett årsverke på grund av uppskjutna
produktivitetsåtgärder.

2008 budget 2 020 000
2007 IV tilläggsb. 10 000
2007 budget 1 951 000
2006 bokslut 1 837 000

03.  (33.04.21) Omkostnader för besvärs-
nämnden för social trygghet (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas 3 060 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget jämfört med det belopp på
2 930 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen är 130 000 euro, varav 70 000 euro för-
anleds av statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal och 60 000 euro av löneutgifter och andra
utgifter för två årsverken på grund av uppskjut-
na produktivitetsåtgärder.



33.02 79

2008 budget 3 060 000
2007 IV tilläggsb. 11 000
2007 budget 2 989 000
2006 bokslut 1 964 000

02.  (33.05, 06, delvis, 09, 10, 11, delvis och 33, delvis) Tillsyn

01.  (33.06.21) Omkostnader för Rätts-
skyddscentralen för hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
6 025 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 161 000 euro jämfört med det
belopp på 5 864 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 6 025 000
2007 IV tilläggsb. 25 000
2007 II tilläggsb. 30 000
2007 budget 4 349 000
2006 bokslut 3 513 000

02.  (33.09.21) Omkostnader för Social- och
hälsovårdens produkttillsynscentral (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
5 281 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 231 000 euro jämfört med det
belopp på 5 050 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 5 281 000
2007 IV tilläggsb. 36 000
2007 II tilläggsb. 70 000
2007 budget 4 915 000
2006 bokslut 5 041 000

03.  (33.10.21) Strålsäkerhetscentralens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
12 165 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 393 000 euro jämfört med det
belopp på 11 772 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 12 165 000
2007 IV tilläggsb. 61 000
2007 budget 11 772 000
2006 bokslut 11 642 000
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03.  (33.01, delvis, 02, 07, delvis, 08, delvis och 11, delvis ) Forskning och utveckling

01.  (33.02.21) Omkostnader för Forsknings-
och utvecklingscentralen för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
24 294 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 757 000 euro jämfört med det
belopp på 23 537 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 24 294 000
2007 IV tilläggsb. 202 000
2007 budget 23 327 000
2006 bokslut 22 682 000

02.  (33.08.21) Folkhälsoinstitutets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
34 994 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 046 000 euro jämfört med det
belopp på 33 948 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och
arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 34 994 000
2007 IV tilläggsb. 164 000
2007 budget 34 346 000
2006 bokslut 35 279 000

03.  (33.11.22) Omkostnader för Utveck-
lingscentralen för läkemedelsbehandling (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 370 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 37 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 333 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal. 

2008 budget 1 370 000
2007 IV tilläggsb. 6 000
2007 budget 1 333 000
2006 bokslut 1 333 000

10.  (33.15, 28, delvis och 35.30, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader

27. Statlig ersättning till Folkpensionsan-
stalten för kostnader för genomförande av
överföringen av underhållsstödet (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 861 000 euro.
Anslaget får användas för ersättning till

Folkpensionsanstalten för de kostnader som
överföringen av underhållsstödet ger upphov

till. Kostnaderna föranleds av upprättandet av
ett informationssystem och av överföringen av
klientuppgifter från kommunerna till Folkpen-
sionsanstalten.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Enligt 8 § i lagen om en kommun- och servi-
cestrukturreform (169/2007) överförs uppgif-
ten att sköta underhållsstödet från kommuner-
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na till Folkpensionsanstalten fr.o.m. den 1 ja-
nuari 2009. Folkpensionsanstalten upprättar ett
nytt informationsbehandlingssystem för be-
handlingen av underhållsstödet. Verkställighe-
ten förutsätter också handledning och utbild-
ning av dem som handlägger ärendena vid
Folkpensionsanstaltens byråer.

Avsikten är att Folkpensionsanstalten under
åren 2007—2008 ska få ersättning av statens
medel för kostnaderna för överföring av under-
hållsstödet till ett belopp av sammanlagt
2 976 000 euro, varav 1 115 000 euro har anvi-
sats år 2007 av anslagen för främjande av pro-
duktiviteten under finansministeriets huvudti-
tel (moment 28.40.21, år 2007 moment
28.80.27). Det anslag som nu föreslås täcker de
kostnader som hänför sig till 2008 och föran-
leds av upprättandet av ett informationssystem
och av överföringen av klientuppgifter från
kommunerna till Folkpensionsanstalten. Sena-
re fattas ett beslut om sättet att täcka de kostna-
der som erläggandet av underhållsstödet föran-

leder till Folkpensionsanstalten fr.o.m. år
2009.

2008 budget 1 861 000

51.  (33.15.52) Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 414 600 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 18 800 000 euro jämfört med
det belopp på 1 433 400 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att den upp-
skattning av antalet barn som ligger till grund
för dimensioneringen av anslaget har justerats
neråt enligt senast tillgängliga uppgifter.

2008 budget 1 414 600 000
2007 budget 1 403 600 000
2006 bokslut 1 410 400 000

20.  (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

51.  (33.17.51) Grundskydd i enlighet med
lagen om utkomstskydd för arbetslösa (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 62 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 4 000 000 euro jämfört med det
belopp på 58 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att löntagarnas
arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås bli
lägre än vad som föreslagits enligt tidigare be-
räkningar. Detta leder till att de intäkter av lön-
tagares arbetslöshetsförsäkringspremie som
redovisas för finansiering av grundskyddet
minskar.

2008 budget 62 000 000
2007 IV tilläggsb. -14 000 000
2007 budget 62 750 000
2006 bokslut 56 000 000

52.  (34.06.52) Arbetsmarknadsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
699 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 700 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att kostna-
derna för försäkringsskyddet överförs till mo-
ment 32.80.51.
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2008 budget 699 500 000
2007 IV tilläggsb. -30 000 000
2007 II tilläggsb. —
2007 budget 716 100 000
2006 bokslut 744 970 542

30.  (33.18) Sjukförsäkring

60.  (33.18.60) Statens andel i de utgifter
som föranleds av sjukförsäkringslagen (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 1 175 000 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 14 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 189 000 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av precise-
ringen av utgiftsposten, vilket i huvudsak beror
på att utgiftsposten för läkemedelsersättning-
arna kommer att minska.

2008 budget 1 175 000 000
2007 IV tilläggsb. -38 000 000
2007 budget 1 153 000 000
2006 bokslut 1 092 464 514

40.  (33.16, 19, 20 och 28, delvis) Pensioner

51.  (33.19.51) Statens andel i de utgifter
som föranleds av lagen om pension för lant-
bruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 471 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 700 000 euro jämfört med det
belopp på 469 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att den åter-
betalning av överskottet av försäkringspremi-
en för arbetsoförmåga som skall beaktas i lant-
bruksföretagarnas pensionsförsäkringspremie
har höjts till 0,6 procent av lönen, varvid för-
säkringspremien sjunker med 0,4 procent jäm-
fört med premienivån enligt tidigare uppskatt-
ningar.

2008 budget 471 700 000
2007 IV tilläggsb. 900 000
2007 budget 447 000 000
2006 bokslut 430 400 000

52.  (33.19.52) Statens andel i de utgifter
som föranleds av lagen om pension för företa-
gare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 79 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 12 000 000 euro jämfört med
det belopp på 67 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att den åter-
betalning av överskottet av försäkringspremi-
en för arbetsoförmåga som skall beaktas i före-
tagarnas pensionsförsäkringspremie har höjts
från 0,6 procent av lönen till 1,0 procent, var-
vid försäkringspremien sjunker med 0,4 pro-
cent jämfört med premienivån enligt tidigare
uppskattningar.

2008 budget 79 000 000
2007 IV tilläggsb. -5 000 000
2007 budget 60 000 000
2006 bokslut 51 300 000
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55.  (33.16.60) Allmän familjepension (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 37 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 37 700 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att poängtalet
för folkpensionsindex har fastställts till 1 436.

2008 budget 37 800 000
2007 IV tilläggsb. -1 200 000
2007 budget 38 200 000
2006 bokslut 37 763 841

57.  (33.28.51) Särskilt understöd till invand-
rare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 23 400 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av en precisering
av anslagsbehovet.

2008 budget 22 900 000
2007 budget 21 100 000
2006 bokslut 18 690 000

60.  (33.19.60) Statens andel i de utgifter
som föranleds av folkpensionslagen (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 2 267 800 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det
belopp på 2 261 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att poängta-
let för folkpensionsindex har fastställts till
1 436.

2008 budget 2 267 800 000
2007 IV tilläggsb. -23 300 000
2007 budget 1 888 300 000
2006 bokslut 1 813 752 898

50.  (33.21, 22, 23 och 92, delvis) Stöd till veteranerna

50.  (33.21.52) Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 70 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det
belopp på 69 900 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att poängtalet
för folkpensionsindex har fastställts till 1 436.

2008 budget 70 200 000
2007 IV tilläggsb. -1 000 000
2007 budget 74 000 000
2006 bokslut 79 871 864

51.  (33.22.50) Ersättning för skada, ådra-
gen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 232 673 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det
belopp på 232 273 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av kommuner-
nas kostnader för att i enlighet med lagen om
skada, ådragen i militärtjänst ordna vård på in-
stitution för krigsinvalider vars invaliditets-
grad är 25 procent. Ett motsvarande avdrag har
gjorts under moment 33.50.52.
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2008 budget 232 673 000
2007 budget 239 200 000
2006 bokslut 240 069 204

52.  (33.92.55) Statlig ersättning för drifts-
kostnader för krigsinvalidernas inrättningar
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 65 207 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

 Avdraget på 400 000 euro jämfört med det
belopp på 65 607 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att det förslag
som ingår i propositionen om att utvidga insti-
tutionsvården till att omfatta också krigsinvali-
der vars invaliditetsgrad är 25 procent inte kan
finansieras av penningautomatföreningens in-
täktsmedel när vården ordnas av kommunerna.
Det föreslås därför att de kostnader som insti-
tutionsvården föranleder skall betalas av stats-
medel under moment 33.50.51.

2008 budget 65 207 000
2007 budget 61 707 000
2006 bokslut 59 707 000

60.  (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälso-
vård

30.  (33.32.30) Statsandel till kommunerna
för social- och hälsovårdens driftskostnader
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 075 497 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budget-
propositionen överlämnar regeringen till riks-
dagen en proposition med förslag till lag om
ändring av 18 § i lagen om planering av och
statsandel för social- och hälsovården. Enligt
förslaget ska 18 § 1 mom. kompletteras, så att
statsandelen för social- och hälsovårdens
driftskostnader sänks med 1,14 procentenheter
i stället för med de 2,11 procentenheter som
nämns i det andra stycket i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen, varvid
statsandelen för social- och hälsovården blir
32,74 procent i stället för de 31,77 procent som
nämns i förklaringsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Det föreslås dessutom att
lagförslaget kompletteras så, att statsandelen
för social- och hälsovården temporärt höjs med
3,43 euro per invånare år 2008.

Jämfört med det belopp på 4 884 762 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är till-
lägget 190 735 000 euro. Vid dimensionering-
en av anslaget har som tillägg beaktats
150 000 000 euro som stöd för löneuppgörel-
sen inom den kommunala sektorn genom en
höjning av statsandelsprocenten och ett tillägg
på 18 000 000 euro på grund av den temporära
höjningen av statsandelen för 2008 som ska
användas till stöd för utvecklandet av lönesys-
tem i anslutning till kommunernas projekt för
en mera resultatrik verksamhet. Av tillägget
föranleds 22 832 000 euro av att den uppskat-
tade förändringen i kostnadsnivån 2008 kom-
mer att vara 5,2 procent i stället för de 4,7 pro-
cent som nämns i budgetpropositionen på
grund av att kostnadsnivån inom den kommu-
nala sektorn kommer att öka mera än beräknat.
Av tillägget föranleds 753 000 euro av föränd-
ringen i de utjämningsposter för statsandelarna
som baserar sig på de slutliga skatteuppgifter-
na för år 2006.

Vid dimensioneringen av anslaget har som
avdrag beaktats 850 000 euro till följd av att
faktorer som ligger till grund för fastställande
av statsandelarna har förändrats.



33.70 85

2008 budget 5 075 497 000
2007 II tilläggsb. 2 400 000
2007 budget 4 307 400 000
2006 bokslut 4 022 252 994

70.  (33.07, delvis, 08, delvis, 13 och 53) Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01.  (33.13.21) Arbetarskyddsdistriktens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
26 846 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 009 000 euro jämfört med det
belopp på 25 837 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 26 846 000
2007 IV tilläggsb. 159 000
2007 budget 25 513 000
2006 bokslut 24 520 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  (35.01, 40, 50, 60 och 99, delvis) Miljöförvaltningens omkostnader

01.  (35.01.21 och 99.26) Miljöministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
31 506 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 898 000 euro jämfört med det
belopp på 30 608 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 31 506 000
2007 IV tilläggsb. 632 000
2007 II tilläggsb. 29 000
2007 budget 34 485 000
2006 bokslut 36 812 000

02.  (35.40.21) De regionala miljöcentraler-
nas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
67 408 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 3 263 000 euro jämfört med det
belopp på 64 145 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 67 408 000
2007 IV tilläggsb. 492 000
2007 II tilläggsb. 1 400 000
2007 budget 65 463 000
2006 bokslut 65 619 605

03.  (35.50.21) Miljötillståndsverkens om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
4 979 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 279 000 euro jämfört med det
belopp på 4 700 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 4 979 000
2007 IV tilläggsb. 43 000
2007 budget 4 679 000
2006 bokslut 4 685 000

04.  (35.60.21) Finlands miljöcentrals om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
26 385 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.
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Tillägget på 729 000 euro jämfört med det
belopp på 25 656 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal. Tillägget har beräk-
nats med beaktande av att en del av verksam-
heten finansieras av inkomster som inflyter av
den avgiftsbelagda verksamheten. Tjänste- och

arbetskollektivavtalets inverkan beaktas när
nivån på avgifterna bestäms.

2008 budget 26 385 000
2007 IV tilläggsb. 150 000
2007 budget 25 062 000
2006 bokslut 24 606 000

10.  (35.10, 20, delvis och 99, delvis) Miljö- och naturvård

52.  (35.20.52) Forststyrelsens offentliga för-
valtningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 24 059 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 99 000 euro jämfört med det be-
lopp på 23 960 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av statens tjänste- och
arbetskollektivavtal.

2008 budget 24 059 000
2007 IV tilläggsb. 300 000
2007 budget 23 778 000
2006 bokslut 24 038 000

20.  (35.20, delvis, 30, delvis och 70) Samhällen, byggande och boende

01.  (35.70.21) Omkostnader för Finansie-
rings- och utvecklingscentralen för boendet
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 935 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 196 000 euro jämfört med det
belopp på 4 739 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal.

2008 budget 4 935 000
2007 IV tilläggsb. 29 000
2007 budget 4 639 000
2006 bokslut 4 650 000

60.  (35.30.60) Överföring till statens bo-
stadsfond

Räntestödslån och statsborgen
År 2008 får av Statens bostadsfonds medel

beviljas lån enligt lagen om räntestöd för hy-

resbostadslån och bostadsrättshuslån (604/
2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen
om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993)
och ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd
för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996)
såsom räntestödslån till ett belopp av samman-
lagt högst 670 000 000 euro.

Fullmakter gällande medelsanskaffning
Bostadsfonden får samtidigt ha kortfristiga

lån till ett belopp av högst 3 500 000 000 euro
och långfristiga lån till ett belopp av högst
1 000 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket under rub-
riken Räntestödslån och statsborgen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter
stycket under rubriken Fullmakter gällande
medelsanskaffning i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Det är nödvändigt att till budgetpropositio-
nen foga ett omnämnande om att det forfaran-
de år 2008 är möjligt att bevilja räntestödslån
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för egnahem enligt lagen om räntestöd för
ägarbostadslån och att på detta sätt stöda byg-
gandet av energisnåla egnahemshus. Ränte-
stödslån för ägarbostäder kan beviljas för byg-
gande av sådana nya egnahemshus som har en
låg energiförbrukning.

Beloppet av bostadsfondens fullmakt gällan-
de medelsanskaffning höjs så att medelsan-
skaffningen kan ske på det sätt som är mest för-
månligt med beaktande av finansmarknadens

utveckling. År 2008 har inte statens bostads-
fond behov av medelsanskaffning i nettobe-
lopp, utan fondens skuld kommer att minska.

2008 budget —
2007 IV tilläggsb. —
2007 budget —
2006 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90.  (36.01.90 och 36.03.90) Ränta på stats-
skulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
2 343 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 58 000 000 euro jämfört med
det belopp på 2 401 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av den netto-
amortering på statsskulden som ingår i den

fjärde tilläggsbudgeten för 2007. I avdraget har
även den faktiska utvecklingen av räntenivån
beaktats.

2008 budget 2 343 000 000
2007 IV tilläggsb. -50 000 000
2007 II tilläggsb. 50 000 000
2007 budget 2 328 700 000
2006 bokslut 2 245 286 722
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om
1 892 603 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 60 326 000 euro jämfört med
det belopp på 1 952 929 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av de ändring-
ar i inkomstposterna och anslagen som föreslås
i denna kompletteringsproposition. På grund
av ändringarna ändras den beräknade använd-
ningen av anslaget enligt följande:

2008 budget 1 892 603 000
2007 IV tilläggsb. 1 774 527 000
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

Beräknad användning av 
anslaget €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 1 844 603 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Sammanlagt 1 892 603 000


