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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra
tilläggsbudget för 2008.

Ekonomiska utsikterInom världsekonomin har tillväxten på fem procent som fortsatt
för fjärde året i rad börjat minska och osäkerheten i den internatio-
nella ekonomin är stor. Även i Finland ser konjunkturerna ut att för-
svagas och tillväxten inom totalproduktionen mattas i år av och
kommer inte att överstiga 3 procent. De instabila finansierings-
marknaderna har inte påverkat företagens eller hushållens finansie-
ring, men konjunkturutsikterna för dem har försvagats märkbart.
Den försvagade internationella efterfrågan bromsar exporten, men
den privata konsumtionen har under början av året varit kraftig.
Sysselsättningsutvecklingen har fortsättningsvis varit god, och sys-
selsättningsgraden stiger i år till 70,6 procent. Inflationstakten öka-
de under det första kvartalet i år till 3,8 procent, men den förväntas
mattas av under innevarande år bl.a. i och med att de stigande boen-
dekostnaderna kommer att stabilisera sig. I fråga om den internatio-
nella prisutvecklingen är osäkerheten dock stor.

InkomstposternaI tilläggsbudgetpropositionen höjs kalkylen över de ordinarie in-
komsterna med ett nettobelopp på 439 miljoner euro. På grund av
hushållens ökande depositioner och de förhöjda depositionsräntor-
na höjs intäktskalkylen över källskatten på ränteinkomster med 170
miljoner euro. Intäktskalkylen över mervärdesskatt minskas med
230 miljoner euro på basis av utfallsuppgifterna för 2007. Energi-
skattekalkylen höjs med ett nettobelopp på 88 miljoner euro till
följd av den minskade intäktskalkylen och det ändrade systemet
med skattefrihet som genomfördes tidigare inom energibeskattning-
en. Det föreslås att 34 miljoner euro intäktsförs ur försörjningsbe-
redskapsfonden till budgeten.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med
sammanlagt 354 miljoner euro. Inkomstposten för dividender har
preciserats till 162 miljoner euro och uppåt. Av Finlands Banks
vinst intäktsförs till staten 100 miljoner euro mer än beräknat. In-
täktsföringen av affärsverkens vinst ökar från prognosen med ca 44
miljoner euro och ränteinkomsterna från statens depositioner med
48 miljoner euro.

Balans och statsskuldenDet föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 560
miljoner euro av det kumulativa överskott som statens bokslut för
2007 visar intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av de ordinarie inkomsterna, användningen av ku-
mulativt överskott och anslagsökningarna på 366 miljoner euro
uppvisar den andra tilläggsbudgeten ett överskott på 634 miljoner
euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på stats-
skulden. Statsskulden minskas med sammanlagt 2,5 miljarder euro
år 2008, och statsskulden beräknas uppgå till knappt 54 miljarder
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euro i slutet av 2008, vilket är drygt 28 procent i förhållande till
bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt
131 miljoner euro i enlighet med nedanstående tablå för att motsva-
ra de förändringar som skett i pris- och kostnadsnivån och i budge-
tens struktur.

Efter justeringen uppgår utgiftsramen för 2008 till 34 367 miljo-
ner euro. Med beaktande av den andra tilläggsbudgeten föreslås att
nivån på de anslag som ingår i ramen ska vara 34 252 miljoner euro.
Därmed kvarstår 115 miljoner euro som en ofördelad reserv för
innevarande år.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2007
Bokslut

2008
Godkänd

budget (budget +
I tilläggsb.)

2008
Regeringens
proposition

2008
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 40 327 43 673 366 44 039
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 341 2 364 -160 2 204
Minskning av statsskulden 
(huvudtitel 37) 2 925 1 848 634 2 482
— Nettoamorteringar 2 920 1 800 634 2 434
— Skuldhantering 5 48 - 48

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 212 45 522 999 46 521
— Skatteinkomster 36 711 38 490 28 38 518
— Övriga inkomster 6 501 7 032 411 7 443
— Kumulativt överskott - - 560 560

Justeringar av pris- och kostnadsnivån samt strukturella förändringar enligt ramen, mn euro
Moment Ärende

Justeringar av pris- och kostnadsnivån
Tidigareläggningen av avslutandet av övergångsperioderna för 
statens lönesystem i enlighet med statens tjänste- och arbets-
kollektivavtal ökar löneutgifterna som engångsföreteelse med 42,6 
miljoner euro år 2008. 42,6

27.10.01, 27.10.18, 27.30.20 Den höjning av den föregripande prisnivåjusteringen av försvars-
utgifterna som det fattades beslut om i samband med rambeslutet för 
2009—2012 från 0,5 procent till 1,5 procent ökar utgifterna med 13 
miljoner euro. 13,0

Strukturella förändringar
25.40.01 (12.25.40) Nettobudgeteringen av försäljningsintäkterna från fängelsebutiken i 

Åbo och hyresinkomsterna från personalbostäderna vid de fängelser 
som hör till Västra Finlands regionfängelse under moment 25.40.01 
minskar anslagsbehovet med 0,3 miljoner euro samt inkomsterna 
under moment 12.25.40 på motsvarande sätt. -0,3
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Tjänste- och arbets-
kollektivavtal

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslag för avslutandet av
övergångsperioderna för lönesystemen i enlighet med statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och för lönepolitiska utvecklingsåtgär-
der som genomförs genom arbetsgivarbeslut. För avslutandet av
övergångsperioderna föreslås sammanlagt 42,6 miljoner euro samt
för arbetsgivaråtgärder 54,2 miljoner euro. Av anslagsökningen är
53,3 miljoner euro en engångsutgift. I anknytning till avslutandet av
övergångsperioderna minskas anslagen som en engångsföreteelse
med sammanlagt 23,4 miljoner euro åren 2009—2011.

Utvecklandet av 
elektronisk kommunika-
tion i rättshjälpsfrågor

För den engångsutgift som föranleds av planerings- och bygg-
nadskostnaderna för ett datasystem inom projektet för elektronisk
kommunikation i rättshjälpsfrågor överförs 0,6 miljoner euro av ut-
vecklingspengarna för statens datasystemprojekt.

Skötseln av ursprungs-
raser av kreatur

Till följd av den försenade flyttningen av genbanksboskapen vid
Sukeva fängelsegård föreslås i fråga om omkostnaderna för verk-
ställighet av straff ett tillägg av engångsnatur på 64 000 euro i kost-
naderna för skötseln av boskapen, varav 32 000 euro är en överfö-
ring från undervisningsministeriets huvudtitel.

PolisväsendetFör sysselsättning av arbetslösa poliser föreslås ett anslag om 3
miljoner euro.

NödcentralsverketTill Nödcentralsverket föreslås en överföring av 1,1 miljoner euro
i utvecklingspengar för statens datasystemprojekt för utgifterna för
utvecklande av datasystemen. 

Anskaffning av försvars-
materiel

I förslaget ingår tre nya beställningsfullmakter. Med stöd av be-
ställningsfullmakten Tjänster inom underhållet av arméns materiel
får avtal ingås med Millog Oy om anskaffning av underhållstjänster.
Vid en överföring som påminner om överföring av rörelse överförs
till Millog Oy från försvarsmakten 714 uppgifter (1.1.2009 ungefär

28.91.41 (11.08.07) Ändringen av systemet med skattefrihet inom energibeskattningen 
från och med den 1 januari 2008 uppskattas öka de anslag som 
behövs för energiskattestödet med 60 miljoner euro och intäkterna 
från energiskatten (11.08.07) år 2008. 60,0
Utgifter utanför ramen som det fattades beslut om under föregående 
valperiod och som finansieras med inkomster från försäljning av 
aktier överförs till ramen.

32.20.20 — Offentlig forskning och utveckling 2,1
32.20.40 — Bidrag till teknologisk forskning och utveckling 3,0
32.80.51 (12.32.99) Europeiska globaliseringsfondens stöd till norra Karelen ökar 

anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella 
åtgärder under moment 32.80.51 med 1,9 miljoner euro samt 
inkomsterna under moment 12.32.99 på motsvarande sätt. 1,9

33.20.54 En höjning av anslaget för omställningsskydd (32.80.51) ökar 
behovet av sådana studiesociala förmåner för dem som deltar i 
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som hör till ramen (33.20.54) 
med 9 miljoner euro, men minskar på motsvarande sätt behovet av 
inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning utanför ramen (33.20.50). 9,0

Sammanlagt 131,2
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660 personer). Med beställningsfullmakten Utvecklingsprojektet
för strategisk lufttransportkapacitet deltar Finland i anskaffningen
av tre C-17-transportplan. För tidigareläggningen av beställnings-
fullmakten Effektivering av kapaciteten för huvudstadsregionens
luftförsvar (PKILPU 2008) beviljas dessutom 110 miljoner euro,
varav utgifter får föranledas till ett belopp av 30 miljoner euro år
2008.

Stiftelsen S:t Petersburg Det föreslås att det för stiftelsen S:t Petersburg beviljas proprie-
borgen för banklån på högst 10 miljoner euro, som stiftelsen behö-
ver för ombyggnads- och utrustningskostnader för den fastighet
som stiftelsen hyr att staden S:t Petersburg.

Statens IT-strategi För ärendekonton för elektronisk kommunikation, dokumenthan-
tering och arkivering, som ingår i statens IT-strategi, samt för ut-
vecklandet av ett ram- och budgeteringssystem på statsrådsnivå fö-
reslås en fullmakt om sammanlagt 11,9 miljoner euro. För staten
upprättas ett gemensamt datasystem för ekonomi- och personalför-
valtningen som genomförs gradvis. För Statskontoret föreslås en
avtalsfullmakt om 35 miljoner euro för förbindelser som ingås med
instanser utanför staten och som förutsättas under det första skedet.
Universitetens system för ekonomiförvaltning förnyas inom ramen
för ett särskilt projekt under ledning av universitetens servicecentral
Certia.

Vattenledningsolyckan i 
Nokia och skottinter-
mezzot i Tusby

Det föreslås en utvidgning av användningsändamålet för det an-
slag som har reserverats för understöd enligt prövning till kommu-
nerna så att högst 1 miljon euro av anslaget får beviljas till Nokia
stad för de extra kostnader som föranleddes av vattenledningsolyck-
an och likaså 1 miljon euro till Tusby kommun för de extra kostna-
der som föranleddes av skottintermezzot i skolcentret i Jokela.

Universitetens lokaliteter 
och förberedelser inför 
kapitaliseringen av 
universiteten

I fråga om kapitaliseringen av universiteten görs förberedelser in-
för totalreformen av universitetens verksamhet och utnyttjandet av
fastigheterna genom att överföra fastigheter där universiteten har lo-
kaler och som är i statens ägo och i affärsverket Senatfastigheters
besittning till dotterbolag som ska bildas inom Senatfastigheter. Det
föreslås att teckningspriset på bolagsaktierna betalas med apporte-
gendom, som omfattar den fastighetsegendom som för närvarande
används av universitetet och hyrs av affärsverket jämte skulder,
motsvarande 1,720 miljarder euro i balansvärde, varav skuldkapita-
lets andel är ca 802 miljoner euro. Dotterbolagen är i begynnelse-
skedet helt och hållet i statens ägo, och användningen av fastighets-
förmögenheten vid kapitaliseringen av universiteten utreds gemen-
samt av undervisningsministeriet, finansministeriet och
universiteten.

Energiskatt Ett tillägg av 60 miljoner euro föreslås i energiskattestödet för
skatteåterbäringar för bränslen som använts för accisfritt ändamål
med anledning av den ändring av energibeskattningen som trädde i
kraft den 1 januari 2008.
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InnovationsuniversitetetFör betalning av stiftelsen för innovationsuniversitetets kapital fö-
reslås 200 miljoner euro i statsfinansiering förutsatt att de övriga fi-
nansiärernas andel som placeras i stiftelsens kapital uppgår till 80
miljoner euro år 2008. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen
av stiftelsen åren 2008—2010 så att statens andel uppgår till sam-
manlagt 500 miljoner euro och de övriga finansiärernas andel till
minst 200 miljoner euro.

Statsgaranti för studielånDet föreslås ett tillägg av 8,3 miljoner euro i anslaget för statsga-
ranti för studielån. Detta belopp täcker den avskrivning av borgens-
ansvarsfordringar som grundar sig på de betalningar som staten
gjort åren 1991—1993. Avskrivningen grundar sig på preskriberade
skulder.

ArkivverketFör arkivverket anvisas 400 000 euro för ett forskningsprojekt
som utreder interneringar i Finland som genomfördes under andra
världskriget och därefter.

MuseiverketFör tryggande av Museiverkets verksamhetsbetingelser föreslås
ett tillägg av 0,5 miljoner euro och ett tillägg av 0,85 miljoner euro
för ett större behov av grundlig reparation av Olofsborg än beräknat. 

Miljöstöd samt nationellt 
stöd för jordbruket och 
trädgårdsodlingen

För att finansiera det nationella tilläggsstödet till miljöstödet före-
slås i miljöstödet för jordbruket ett tillägg av 14,6 miljoner euro som
en överföring från det nationella stödet. I det nationella stödet för
jordbruket och trädgårdsodlingen föreslås ett tillägg av 5,9 miljoner
euro, eftersom återbäringen av energiskatter till jordbruket blev
mindre än beräknat år 2005.

Vattendrags- samt vatten- 
och avloppsarbeten

För att förhindra de olägenheter som den nuvarande dammen i
Koskenkorva föranleder föreslås att det beviljas 1,6 miljoner euro
för att förnya dammen i Koskenkorva och för att iståndsätta Kyro
älv mellan Koskenkorva och Kurikka. De totala kostnaderna för
projektet uppgår till 2 miljoner euro.

InfrastrukturprojektFör att främja virkestillgången föreslås i enlighet med rambeslutet
sammanlagt 50 miljoner euro i anslag, varav 41 miljoner euro avses
för basväghållningen och 9 miljoner euro för förnyande av över-
byggnaden på banan Porokylä—Vuokatti. Inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde ses behoven av anslag för vissa på-
gående trafikprojekt över på grund av att de fördröjs eller påskyn-
das. För utredningsprojekt i anknytning till
informationssamhällsstrategin föreslås 100 000 euro.

TE-centralernaFör TE-centralernas omkostnader föreslås ett tillägg av 1,35 mil-
joner euro som en engångsutgift för skötseln av de ökande tillsyns-
uppgifterna inom jordbruket. 

Innovationsstöd för 
skeppsbyggnad

Avsikten är att som en ny stödform ta i bruk innovationsstöd för
skeppsbyggnad, och för detta ändamål föreslås ett anslag om 18
miljoner euro. För att stödet ska kunna tas i bruk fordras kommissi-
onens godkännande.

Läkarhelikopterverksam-
heten

För inrättandet av en riksomfattande förvaltningsenhet för läkar-
helikopterverksamheten och för finansieringen av underhållet år
2008 föreslås ett tilläggsanslag av 190 000 euro. Förvaltningsenhe-
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ten ansvarar för anskaffningen och övervakningen av den helikop-
tertransportservice som akutvårdssystemen behöver.

Minskning av anhopning-
en av ärenden hos 
besvärsnämnden för 
social trygghet

För att anhopningen av ärenden hos besvärsnämnden för social
trygghet ska kunna börja minskas föreslås redan från mitten av år
2008 ett anslag om 220 000 euro för löne- och övriga utgifter.

Oljebekämpning Det föreslås en engångshöjning på 1,2 miljoner euro av den bered-
skapsavgift som i syfte att upprätthålla oljebekämpningsberedska-
pen betalas till Rederiverket för farledsservice- och oljebekämp-
ningsfartyg. För förnyandet av utrustning för luftövervakning av
miljöskador föreslås ett anslag om 2 miljoner euro utöver det anslag
om 3 miljoner euro som redan tidigare beviljats för ändamålet.

Startbidrag för ränte-
stödshyresbostäder

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har avgett en av-
siktsförklaring för att öka utbudet på tomter och bostäder i regionen
och för att trygga tillgången till arbetskraft och näringslivets kon-
kurrenskraft. I de kommuner som har förbundit sig till förklaringen
tas på grund av en eftersläpning under de senaste åren i produktio-
nen av räntestödshyresbostäder som är avsedda för andra än för spe-
cialgrupper utöver räntestödet dessutom i bruk ett startbidrag på
10 000 euro/bostad för åren 2009—2011. För beviljande av bidrag
föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro för innevarande år.

Precisering av vissa 
utgiftsposter

För mottagande av flyktingar och asylsökande beviljas ytterligare
8,2 miljoner euro främst på grund av det ökande antalet flyktingar
som omfattas av ersättning.

För arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt verksamhetsmo-
dellen för omställningsskyddet samt för startpeng och flyttningsbi-
drag föreslås ett tillägg av sammanlagt 15 miljoner euro. 

För slutförandet av utbetalningarna av medel från strukturfonder-
na under programperioden 2000—2006 föreslås ett tillägg av sam-
manlagt ca 53 miljoner euro. Med anledning av fördröjningar i star-
ten för projekt som hänför sig till den nya programperioden 2007—
2013 föreslås ett avdrag av 50 miljoner euro.

På grund av den ökade arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen
föreslås ett tillägg av 9 miljoner euro i de studiesociala förmånerna
för dem som deltar i verksamheten. Statsandelen till arbetslöshets-
kassorna uppskattas av samma orsak sjunka med 9 miljoner euro.

Ränteutgifterna på statsskulden väntas minska med 160 miljoner
euro när räntenivån sjönk på hösten från vad man hade förutspått.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2008 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget (budget +

I tilläggsb.)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 122 078 000 - 122 078 000
22. Republikens president 9 548 000 - 9 548 000
23. Statsrådet 79 530 000 247 000 79 777 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 134 873 000 921 000 1 135 794 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 748 428 000 10 430 000 758 858 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 117 774 000 20 901 000 1 138 675 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 418 895 000 75 866 000 2 494 761 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 6 870 229 000 4 059 000 6 874 288 000
29. Undervisningsministeriets förvaltnings-

område 6 989 663 000 259 965 000 7 249 628 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 812 975 000 14 899 000 2 827 874 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 112 320 000 75 586 000 2 187 906 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 434 831 000 50 731 000 2 485 562 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 14 128 949 000 4 975 000 14 133 924 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 329 326 000 6 990 000 336 316 000
36. Räntor på statsskulden 2 364 000 000 -160 000 000 2 204 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 43 673 419 000 365 570 000 44 038 989 000

37. Minskning av statsskulden 1 848 256 000 633 755 000 2 482 011 000
Sammanlagt 45 521 675 000 999 325 000 46 521 000 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2008 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget (budget +

I tilläggsb.)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 490 047 000 28 000 000 38 518 047 000
12. Inkomster av blandad natur 4 795 198 000 57 818 000 4 853 016 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 994 430 000 353 507 000 2 347 937 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 242 000 000 560 000 000 802 000 000
Sammanlagt 45 521 675 000 999 325 000 46 521 000 000



II tilläggsbudgeten för 2008

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 28 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 170 000 000

02. Källskatt på ränteinkomster, tillägg i................................................ 170 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i -230 000 000

01. Mervärdesskatt, minskning i ............................................................ -230 000 000

08. Acciser i 88 000 000

07. Energiskatter, tillägg i ...................................................................... 88 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 57 818 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 39 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ... 39 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde i -300 000

40. Inkomster från verkställighet av straff, minskning i ........................ -300 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 22 243 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 22 243 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i -600 000

60. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, 
minskning i ....................................................................................... -600 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 541 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-
område, tillägg i................................................................................ 541 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 35 895 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten i ............................. 34 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i................................................................................ 1 895 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i —

05. Försäkringsinspektionens inkomster i .............................................. —

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 353 507 000

01. Ränteinkomster i 48 000 000

07. Räntor på depositioner, tillägg i ....................................................... 48 000 000

03. Dividendinkomster i 162 000 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ............................................................. 162 000 000



Avdelning 1514

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 100 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................. 100 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i 43 507 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg i.................. 43 507 000

Avdelning 15

15. LÅN i 560 000 000

02. Användning av överskott i 560 000 000

01. Användning av överskott i................................................................ 560 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

999 325 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDET i 247 000

02. Statsrådets kansli i 1 115 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 415 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), minskning i ........................ -300 000

03. Justitiekanslersämbetet i 32 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 32 000

99. Statsrådets övriga utgifter i -900 000

23. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år), 
minskning i ....................................................................................... -2 100 000

25. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsan-
slag 3 år), tillägg i ............................................................................. 1 200 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 921 000

01. Utrikesförvaltningen i 921 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 921 000

30. Internationellt bistånd i —

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

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —

21. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 10 430 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 882 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 498 000
02. Servicecentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 261 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 84 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg i........... 39 000

10. Domstolar och rättshjälp i 4 583 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 112 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 134 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 2 772 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 1 565 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 1 575 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 1 575 000

30. Åklagarna i 631 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 631 000

40. Verkställighet av straff i 2 759 000

01. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 2 759 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 20 901 000

01. Förvaltning i 3 425 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 45 000
02. Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvalt-

ning (reservationsanslag 2 år) i......................................................... —
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 3 380 000

10. Polisväsendet i 5 657 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 5 657 000
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20. Gränsbevakningsväsendet i 1 361 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 361 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 2 114 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 235 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 879 000

40. Invandring i 8 344 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 107 000
02. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 26 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 8 211 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 75 866 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 13 667 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 525 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 13 142 000

10. Militärt försvar i 61 743 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 18 531 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i 43 212 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i......... —

30. Militär krishantering i 456 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................. 456 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 059 000

01. Förvaltning i 1 594 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 280 000
02. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i ................................................................................................. 150 000
10. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 374 000



Huvudtitel 2818

11. Magistraternas och Befolkningsregistercentralens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 450 000

87. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 
år), tillägg i ....................................................................................... 340 000

10. Beskattningen och tullväsendet i 8 068 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 6 188 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............ 1 880 000

20. Tjänster för statssamfundet i 816 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 545 000
02. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 8 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 3 000
06. Omkostnader för IT-servicecentralen (reservationsanslag 2 år) i .... 260 000
88. Senatfastigheter i .............................................................................. —

30. Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen i 714 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 683 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 31 000

40. Utvecklande av statsförvaltningen i -8 600 000

21. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg i .... 2 000 000
71. Utvecklande av statens centrala datasystemprojekt (reservationsan-

slag 3 år), minskning i ...................................................................... -10 600 000

60. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i -54 600 000

04. Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvalt-
ningen (reservationsanslag 2 år), minskning i .................................. -54 000 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (re-
servationsanslag 2 år), minskning i .................................................. -600 000

80. Överföringar till landskapet Åland i 1 977 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ................................ 1 977 000

90. Stöd till kommunerna i —

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast an-
slag) i ................................................................................................ —

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i 54 090 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg i....................................... 54 090 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 259 965 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 1 836 000

01. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 69 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 915 000

03. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte  (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 52 000

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande 
för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ...... —

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i..................... 800 000

10. Allmänbildande utbildning i 1 258 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning  (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 1 249 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 9 000

20. Yrkesutbildning i 690 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 722 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 
(förslagsanslag), minskning i............................................................ -32 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 243 845 000

01. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i....... 31 525 000
03. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 2 047 000
04. Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 10 000 000
20. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 273 000
87. Statlig finansiering för innovationsuniversitetets kapital (fast 

anslag) i ............................................................................................ 200 000 000

60. Vetenskap i 1 516 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 889 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 583 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 21 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 23 000



Huvudtitel 3020

70. Studiestöd i 8 303 000

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

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg i... 8 300 000

80. Konst och kultur i 2 517 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 12 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 703 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 454 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 336 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 23 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 47 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 7 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 35 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), 

tillägg i.............................................................................................. 350 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) i.. —
75. Ombyggnad, drift och underhåll av lokaler och fastigheter (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg i ................................................................. 550 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 14 899 000

01. Förvaltning i 315 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), minskning i.............................................................................. -101 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 84 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 330 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.......... 2 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) i........ —

10. Utvecklande av landsbygden i —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) i .................................................... —
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i ................. —
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20. Jordbruk i 6 210 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelse-
konomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................... 300 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år), minskning i .................................................................. -8 690 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) i............... —
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens väl-

befinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 14 600 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 644 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 644 000

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) i................................................. —

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 194 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 194 000

50. Vattenhushållning i 1 600 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 1 600 000

60. Skogsbruk i 3 815 000

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 175 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................... 2 380 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i .................................... 260 000

63. Forststyrelsen i 232 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år), tillägg i ................................................................. 232 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i 1 889 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 1 451 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i.............................................................................................. 38 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsan-

slag), tillägg i .................................................................................... 400 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 75 586 000

01. Kommunikationsministeriet i 223 000

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

24. Vägförvaltningen i 61 515 000

01. Vägförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 497 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 39 800 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägsla-

gen (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 3 100 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 18 118 000

25. Statsbidrag för väghållningen i —

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reserva-
tionsanslag 3 år) i.............................................................................. —

30. Sjöfartsverket i -11 710 000

01. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...... 631 000
21. Farledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i........................... 59 000
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning i .................... -12 400 000

40. Banförvaltningscentralen i 10 018 000

01. Banförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 218 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 7 800 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (för-

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

41. Järnvägsverket i 6 000

01. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 6 000

80. Meteorologiska institutet i 303 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 303 000

81. Havsforskningsinstitutet i 69 000

01. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 69 000
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99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 15 162 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 14 213 000

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

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), 
tillägg i.............................................................................................. 887 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 50 731 000

01. Förvaltning i 2 941 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 627 000

02. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 3 001 000

03. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 3 000

20. Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), minskning i............... -690 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag) i................................................... —

20. Teknologi- och innovationspolitik i -702 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 301 000

02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 305 000

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 96 000

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 27 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 280 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och inn-

ovationer (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 789 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag), 

minskning i ....................................................................................... -2 500 000

30. Företagspolitik i 22 260 000

01. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 85 000

40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 1 675 000
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45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 2 500 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) i....... 18 000 000

40. Konsument- och konkurrenspolitik och reglering av marknaden i 284 000

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 187 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 97 000

50. Utveckling av regionerna i 4 948 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 4 948 000

60. Energipolitik i 24 000

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 24 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) i ............................................ —

70. Fullföljandet av EU:s strukturfondsprogram i 1 749 000

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens delta-
gande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2000—
2006 (förslagsanslag), tillägg i ......................................................... 18 000 000

62. Statlig medfinansiering för arbets- och näringsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar under program-
perioden 2000—2006 (förslagsanslag), tillägg i .............................. 33 749 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram 
under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i -28 000 000

65. Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under pro-
gramperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning i ............... -22 000 000

80. Arbetskraftspolitiken i 19 227 000

01. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 2 332 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i ........................................................................ 16 895 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i 4 975 000

01. Förvaltning i 3 560 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 1 000 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ......................................................... 33 000
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03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 432 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 1 314 000

05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg i 484 000
28. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av 

datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsan-
slag 3 år) i ......................................................................................... 297 000

02. Tillsyn i 197 000

01. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 40 000

02. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 66 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 91 000

03. Forskning och utveckling i 719 000

01. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......................... 216 000

02. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 285 000
03. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................... 18 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 200 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i —

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i..... -9 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) i............................................. —
54. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 9 000 000

30. Sjukförsäkring i —

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag) i .............................................................................. —

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 499 000

01. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 499 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö-
retagshälsovård (reservationsanslag 3 år) i....................................... —
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 990 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 1 894 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 385 000
02. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i .................................................................................... 779 000
03. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 97 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i ................................................................................................. 633 000

10. Miljö- och naturvård i 5 063 000

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg i .................... 1 200 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i .................................................................................... 695 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i ..... 1 168 000
70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador och utrust-

ning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............ 2 000 000

20. Samhällen, byggande och boende i 33 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år), tillägg i............................................... 33 000

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

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -160 000 000

01. Ränta på statsskulden i -160 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning i ........................ -160 000 000
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Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 633 755 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 633 755 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg i .... 633 755 000

Anslagens totalbelopp:

999 325 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Moment enligt utgifternas art

29. Mervärdesskatteutgifter
Avsnittets andra stycke ersätts med följande

stycke:
Om det mot en utgift som betalas från äm-

betsverkets nettobudgeterade omkostnadsan-
slag (t.ex. momentkod 01) och från förvalt-
ningsområdets anslag för mervärdesskatteut-
gifter (momentkod 29) fås inkomster (t.ex.
avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering

och övrig samfinansierad verksamhet), netto-
budgeteras den andel av inkomsten som mot-
svarar mervärdesskatteutgiften under förvalt-
ningsområdets mervärdesskatteutgiftsmoment
(momentkod 29). Skatt enligt mervärdesskat-
telagen på försäljning av statliga ämbetsverks
eller inrättningars prestationer belagda med
mervärdesskatt intäktsförs likväl under mo-
ment 11.04.01 Mervärdesskatt.

F ö r k l a r i n g :  I den första satsen i andra
stycket görs en ändring av teknisk natur.
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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

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

lägg av 170 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Det sammanlagda belopp

som inflyter under momentet beräknas stiga till
430 000 000 euro på grund av att depositions-
stocken och depositionsräntorna har stigit.

2008 II tilläggsb. 170 000 000
2008 budget 260 000 000
2007 bokslut 253 586 420
2006 bokslut 175 379 955

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet avdras 230 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Mervärdesskatteintäkten

ökade mindre än beräknat år 2007, vilket också
sänker prognosen för år 2008. Det sammanlag-
da belopp som inflyter under momentet beräk-
nas stiga till 14 266 000 000 euro.

2008 II tilläggsb. -230 000 000
2008 budget 14 496 000 000
2007 bokslut 13 521 403 571
2006 bokslut 13 149 551 302
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08. Acciser

07. Energiskatter
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 88 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Den ändring av systemet

med accisfrihet inom energibeskattningen som
trädde i kraft 1.1.2008 ökar intäkterna under
momentet med 112 miljoner euro. En betydan-
de del av överföringen av energiprodukter som
tidigare varit accisfri är numera accispliktig.
På motsvarande sätt kan den som använder så-
dana energiprodukter för ett accisfritt ändamål
ansöka om återbäring. Återbäringarna, som

kan sökas ett halvt år i efterskott, har budgete-
rats som tillägg under momentet för energi-
skattestöd, 28.91.41. Det sammanlagda in-
täktsbeloppet för 2007, som är mindre än be-
räknat, minskar intäktskalkylen under
momentet med 24 miljoner euro.

2008 II tilläggsb. 88 000 000
2008 budget 3 251 000 000
2007 bokslut 2 937 532 728
2006 bokslut 2 946 054 575
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 39 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de
ersättningar för löneutgifter som FN betalar
Finland för krishanteringsstyrkan i Libanon.

2008 II tilläggsb. 39 000
2008 budget 1 500 000
2007 bokslut 4 211 183
2006 bokslut 8 585 457

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

40. Inkomster från verkställighet av straff
Under momentet avdras 300 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

försäljningsinkomsterna från fängelsebutiken i
Åbo och hyresinkomsterna från personalbostä-
derna i de fängelser som hör till Västra Fin-

lands regionfängelse i fortsättningen beaktas
vid nettobudgeteringen för moment 25.40.01.

2008 II tilläggsb. -300 000
2008 budget 8 139 000
2007 bokslut 9 077 920
2006 bokslut 9 574 679

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 22 243 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget inflyter
21 600 000 euro av räntorna på de förskottsbe-
talningar för försenade projekt och 643 000
euro av utrustnings- och reseersättningar som

FN betalar Finland för krishanteringsstyrkan i
Libanon (UNIFIL-operationen).

2008 II tilläggsb. 22 243 000
2008 budget 3 029 000
2007 bokslut 13 652 774
2006 bokslut 14 438 442
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28. Finansministeriets förvaltningsområde

60. Inkomster från Europeiska unionen för
ersättning av resekostnader

Under momentet avdras 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  I enlighet med bestämmel-

serna om reseersättningar för rådet och dess ar-
betsgrupper beaktas som avdrag från reseer-
sättningarna till medlemsstaterna de anslag för
reseersättningar som inte använts året innan.

Motsvarande minskning har beaktats som av-
drag från anslaget under moment 28.60.20.

2008 II tilläggsb. -600 000
2008 budget 3 200 000
2007 bokslut 3 144 761
2006 bokslut 3 335 536

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 541 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Med hänvisning till moti-
veringen till moment 31.99.78 motsvarar till-
lägget Helsingfors stads finansieringsandel av

utgifterna för byggande av trafikförbindelser
till Nordsjö hamn.

2008 II tilläggsb. 541 000
2008 budget 38 950 000
2007 bokslut 55 576 434
2006 bokslut 44 495 977

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför stats-
budgeten

Till momentet överförs 34 000 000 euro från
försörjningsberedskapsfonden.

F ö r k l a r i n g :  Intäktsföringen baserar sig
på lagen om tryggande av försörjningsbered-
skapen (1390/1992). Intäktsföringen baserar
sig på en uppskattning av försörjningsbered-
skapsfondens kommande betalningsströmmar
samt en god likviditet.

2008 II tilläggsb. 34 000 000
2006 bokslut 31 439 678

99. Övriga inkomster inom arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 1 895 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av det
stöd som Europeiska globaliseringsfonden be-
viljat med anledning av uppsägningarna vid
Perlos Oyj. Motsvarande utgifter har anteck-
nats under moment 32.80.51.

2008 II tilläggsb. 1 895 000
2008 budget 12 635 000
2007 bokslut 8 773 127
2006 bokslut 7 508 155
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33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

05. Försäkringsinspektionens inkomster
Under momentet beräknas det inte inflyta nå-

got tillägg.
F ö r k l a r i n g :  I nettoinkomstposten un-

der momentet har som en engångsutgift beak-
tats 99 000 euro för avslutandet av övergångs-

perioderna för lönesystemen i enlighet med
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget —
2007 bokslut —
2006 bokslut —



34

Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  De ökade ränteinkomster-

na beror på att kassan är större än beräknat och
på den höjda depositionsräntan.

2008 II tilläggsb. 48 000 000
2008 budget 130 000 000
2007 bokslut 205 525 604
2006 bokslut 135 502 781

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 162 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Till följd av den starka re-

sultatutvecklingen vid statsbolagen och statens
intressebolag beräknas i dividender inflyta

1 612 000 000 euro på basis av resultatet år
2007.

2008 II tilläggsb. 162 000 000
2008 budget 1 450 000 000
2007 bokslut 1 647 484 113
2006 bokslut 1 522 201 704

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg av 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Bankfullmäktige har be-

slutat att med iakttagande av bankens ekono-
miska läge kan till staten, på motsvarande sätt
som år 2007, utdelas en större andel i vinsten
för fjolåret än den sedvanliga 50 procenten.

Den andel som nu ska intäktsföras utgör ca
61 % i hela vinsten.

2008 II tilläggsb. 100 000 000
2008 budget 150 000 000
2007 bokslut 186 000 000
2006 bokslut 134 000 000
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05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg av 43 507 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt boksluten för 2007
är intäktsföringen av affärsverkens vinst
227 207 000 euro av resultatet år 2007. 

2008 II tilläggsb. 43 507 000
2008 budget 183 700 000
2007 bokslut 157 906 867
2006 bokslut 99 300 000
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Avdelning 15
LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott
Under momentet upptas 560 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt 3 b § (898/2000) i

lagen om statsbudgeten kan som täckning för
budgeten när statsbokslutet har färdigställts tas
högst det belopp varmed det av bokslutet visa-
de kumulativa överskottet vid finansårets ut-
gång överstiger 500 miljoner euro. Bokslutet
för finansåret 2007 uppvisar ett kumulativt
överskott på 1 061 683 397,10 euro. År 2007

användes 600 miljoner euro av överskottet för
år 2006 som täckning för budgeten, och år
2006 på motsvarande sätt 493 miljoner euro.
Det belopp av det kumulativa överskottet som
tas som täckning för budgeten budgeteras un-
der ett eget inkomstmoment, men tas i bokslu-
tet in som en egen post efter inkomstavdel-
ningarna.

2008 II tilläggsb. 560 000 000
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 415 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget är
300 000 euro en överföring från moment
23.02.88 och 900 000 euro en överföring från
moment 23.99.23 för utgifter av engångsnatur
som föranleds av utvecklandet av krisledning-
en och systemet för förmedling av EU-hand-
lingar samt av omarbetandet av webbsidorna.
Av tilläggsanslaget föranleds vidare 215 000
euro av avslutandet av övergångsperioderna
för lönesystemen i enlighet med statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och av lönepolitis-
ka utvecklingsåtgärder som genomförs genom
arbetsgivarbeslut, varav 50 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 1 415 000
2008 budget 25 676 000
2007 bokslut 24 132 000
2006 bokslut 21 450 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras

300 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

överföring till moment 23.02.01.

2008 II tilläggsb. -300 000
2008 budget 3 000 000
2007 bokslut 141 387 000
2006 bokslut 1 887 000
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03. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
32 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 8 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 32 000
2008 budget 2 939 000
2007 bokslut 2 866 000
2006 bokslut 2 818 000

99. Statsrådets övriga utgifter

23. Utgifter för inrättande av Kemikaliever-
ket (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
2 100 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen är
900 000 euro en överföring till moment
23.02.01 och 1 200 000 euro en överföring till
moment 23.99.25.

2008 II tilläggsb. -2 100 000
2008 budget 2 100 000
2007 bokslut 2 300 000
2006 bokslut 120 000

25. Förberedelser med anledning av märkes-
året 1809 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 200 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till betalning av
löneutgifter och andra utgifter för personal
motsvarande högst tre årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur och behovet av det föranleds av att
intresset för märkesåret har ökat märkbart både
internationellt och i Finland samt av att finsk
historia och kultur presenteras vid läroanstalter
och i synnerhet i grannländerna i anslutning till
märkesåret. Tilläggsanslaget är en överföring
från moment 23.99.23.

2008 II tilläggsb. 1 200 000
2008 budget 450 000
2007 bokslut 130 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
921 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder

som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 184 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 921 000
2008 budget 195 350 000
2007 bokslut 188 601 000
2006 bokslut 182 420 000

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att un-
der 2008 får nya utvecklingssamarbetsavtal
och förbindelser ingår så att de föranleder ut-
gifter på högst 656 385 000 euro efter år 2008.
I tabellen över fördelningen av fullmakter att
bevilja medel och ingå avtal tillförs dessutom
12 000 000 euro under punkt 1.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att de utvecklingskrediter som be-
viljats Liberia jämte obetalda räntor, samman-
lagt 2 021 574,37 euro kan efterskänkas.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av fullmakterna
att bevilja medel och ingå avtal med
12 000 000 euro är en överföring från år 2009
till 2008 och är avsedd som en förbindelse om
den åttonde tilläggsfinansieringen till Interna-
tionella jordbruksutvecklingsfonden IFAD.
Efter ändringen beräknas fullmakterna föran-

leda utgifter om 127,2 miljoner euro år 2009,
200,3 miljoner euro år 2010, 228,6 miljoner
euro år 2011 samt sammanlagt 100,2 miljoner
euro efter år 2011. 

Finland beviljade Liberia utvecklingskredi-
ten år 1981. Liberia är ett utvecklingsland med
låg inkomstnivå som också har klassificeras
som ett HIPC-land. Uppnåendet av en hållbar
skuldnivå förutsätter en betydande minskning
av skulden, efterskänkning och en sänkning av
kostnaderna för låneskötseln. Det har planerats
att beslutsprocessen i fråga om HIPC-pro-
grammet genomförs under den första hälften
av år 2008. Parisklubben har som mål att få till
stånd betydande skuldlättnader för Liberia hos
samtliga av Liberias fordringsägare. Varje
fordringsägarland kan bilateralt ingå en över-
enskommelse om efterskänkning av skulden
eller om skuldbyte. I stället för en besvärlig
skuldomläggning föreslår Finland att man av
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utvecklingskrediten efterskänker lånekapitalet
på 1 340 688,51 euro jämte obetalda räntor på
680 885,86 euro, sammanlagt 2 021 574,37
euro, vilket möjliggör att de medel som frigörs
på grund av skuldlättnaden kan styras till att
höja Liberias ekonomi i enlighet med den libe-
rianska regeringens prioriteter.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 667 850 000
2007 bokslut 582 468 000
2006 bokslut 518 377 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

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

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Finland deltar inte i AMIS
II-operationen i Sudan år 2008. Det belopp på
105 000 euro som sparas in under punkt 02 i

dispositionsplanen överförs till punkt 09 i dis-
positionsplanen. 

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Förändring +/-
Ändrad

dispositionsplan

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

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

i Liberia (UNMIL-operationen) 212 000 - 212 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 

i Kosovo (KFOR-operationen) 25 020 000 - 25 020 000
05. Gemensamma utgifter 2 775 000 - 2 775 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 

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

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

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

09. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av dem, för 
eventuella nya fredsbevarande operationer 
samt för andra utgifter för den fredsbe-
varande verksamheten 9 276 000 +105 000 9 381 000

11. Finlands utgifter för krishanterings-
operationen i Libanon 42 000 - 42 000

13. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation 
i Tchad och Centralafrikanska republiken 4 180 000 - 4 180 000

Sammanlagt 58 537 000 - 58 537 000
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 58 537 000
2007 bokslut 55 713 816
2006 bokslut 49 572 613
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
498 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 192 000 euro
är en engångsutgift. Dessutom har i tilläggsan-
slaget beaktats 140 000 euro som en engångs-
utgift för anställning av två personer för viss
tid fram till den 31 december 2008 för att för-
bereda överföringen av de allmänna intresse-
bevakningsuppgifterna inom förmyndarverk-
samheten från kommunerna till staten.

2008 II tilläggsb. 498 000
2008 budget 25 471 000
2007 bokslut 23 889 000
2006 bokslut 24 195 000

02. Servicecentralernas omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
261 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 161 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och gäller justitieför-
valtningens datateknikcentral och 100 000
euro av en engångsutgift för avslutandet av

övergångsperioderna för lönesystemen i enlig-
het med statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal.

2008 II tilläggsb. 261 000
2008 budget 5 382 000
2007 bokslut 13 664 000
2006 bokslut 10 545 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
84 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 51 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 84 000
2008 budget 6 192 000
2007 bokslut 5 250 000
2006 bokslut 5 191 000

04. Forskning och utveckling (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
39 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 20 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 39 000
2008 I tilläggsb. —
2008 budget 1 727 000
2007 bokslut 1 645 000
2006 bokslut 1 557 000

10. Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
112 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 33 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 112 000
2008 budget 7 341 000
2007 bokslut 7 049 000
2006 bokslut 7 004 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
134 000 euro.

Från och med den 1 september 2008 ändras
benämningen på 12 tjänster som äldre förvalt-
ningssekreterare (T12) till referendarieråd
(T12) och benämningen på 16 förvaltningsse-
kreterartjänster (T11) till justitiesekreterare
(T11).

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 39 000 euro är
en engångsutgift.

Ändringen av tjänstebenämningarna behövs
för att föredragandenas tjänstebenämningar
bättre ska motsvara uppgiftens karaktär. Änd-
ringarna har inga kostnadseffekter.  I samband
med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar
regeringen till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om
högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006).

2008 II tilläggsb. 134 000
2008 budget 9 121 000
2007 bokslut 8 561 000
2006 bokslut 8 503 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 772 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 1 089 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 2 772 000
2008 budget 223 504 000
2007 bokslut 205 921 000
2006 bokslut 200 564 000
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04. Rättshjälpsbyråernas och konsumentt-
vistenämndens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 565 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 600 000 euro av en engångsut-
gift för planerings- och byggnadskostnaderna
för ett datasystem inom projektet för elektro-
nisk kommunikation i rättshjälpsfrågor som
överföring från moment 28.40.71 och 965 000

euro av avslutandet av övergångsperioderna
för lönesystemen i enlighet med statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och av lönepolitis-
ka utvecklingsåtgärder som genomförs genom
arbetsgivarbeslut, varav 395 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 1 565 000
2008 budget 24 239 000
2007 bokslut 22 893 000
2006 bokslut 22 059 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevak-
ningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 575 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 1 371 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 1 575 000
2008 budget 89 135 000
2007 bokslut 85 792 000
2006 bokslut 84 494 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
631 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 390 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 631 000
2008 budget 38 410 000
2007 bokslut 34 211 000
2006 bokslut 33 511 000

40. Verkställighet av straff

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 759 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att vid nettobudgeteringen även
beaktas försäljningsintäkterna från fängelsebu-
tiken i Åbo och hyresinkomsterna från perso-
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nalbostäderna vid de fängelser som hör till
Västra Finlands regionfängelse.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har såsom tillägg beaktats 2 995 000 euro för
avslutandet av övergångsperioderna för löne-
systemen i enlighet med statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal och för lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 1 706 000 euro är en
engångsutgift, samt såsom utgift av engångs-
natur 64 000 euro på grund av arrangemang i

anslutning till skötseln av ursprungsraser, va-
rav 32 000 euro är en överföring från moment
29.20.30, och som avdrag 300 000 euro till
följd av ändringen i nettobudgeteringen.

2008 II tilläggsb. 2 759 000
2008 budget 213 558 000
2007 bokslut 202 700 000
2006 bokslut 193 730 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
45 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 209 000 euro för löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, för vilket 42 000
euro är en engångsutgift, samt som avdrag
208 000 euro i överföring av löneutgifter och
andra utgifter för fem årsverken till moment
26.01.03. Av tilläggsanslaget används 44 000
euro till finansiering av en kampanj för att be-
kämpa diskriminering.

2008 II tilläggsb. 45 000
2008 budget 28 554 000
2007 bokslut 21 852 000
2006 bokslut 19 167 000

02. Omkostnader för servicecentralen för
ekonomi- och personalförvaltning (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för att sänka de
avgifter som servicecentralen tagit ut av äm-
betsverken inom inrikesministeriets förvalt-
ningsområde.

F ö r k l a r i n g :  Dimensioneringen av det
anslag som överförts från ämbetsverken inom

inrikesministeriets förvaltningsområde till ser-
vicecentralens omkostnadsmoment har visat
sig vara för stor, varför det är ändamålsenligt
att använda anslaget till godo för ämbetsverken
genom att sänka de avgifter som tagits ut.

Med anledning av vad som anförts ovan fö-
reslås inte något tilläggsanslag under momen-
tet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 1 100 000
2007 bokslut 9 239 000
2006 bokslut 7 103 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 380 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 208 000 euro av överföring för
löneutgifter och andra utgifter för fem årsver-
ken från moment 26.01.01, 2 047 000 euro av
överföring för löneutgifter och andra utgifter
för 55 årsverken från moment 26.10.01 och
1 125 000 euro av överföring för löneutgifter
och andra utgifter för 27 årsverken från mo-
ment 26.20.01. 

2008 II tilläggsb. 3 380 000
2008 budget 17 992 000
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10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
5 657 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 4 704 000 euro för lö-
nepolitiska utvecklingsåtgärder som genom-
förs genom arbetsgivarbeslut, för vilket
882 000 euro är en engångsutgift och
3 000 000 euro för sysselsättande av arbetslösa

poliser, samt som avdrag 2 047 000 euro i
överföring av löneutgifter och andra utgifter
för 55 årsverken till moment 26.01.03.

2008 II tilläggsb. 5 657 000
2008 budget 634 966 000
2007 bokslut 614 775 000
2006 bokslut 610 363 000

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 361 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 2 486 000 euro för av-
slutandet av övergångsperioderna för lönesys-
temen i enlighet med statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal och för lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom

arbetsgivarbeslut, för vilket 1 046 000 euro är
en engångsutgift, samt som avdrag 1 125 000
euro i överföring av löneutgifter och andra ut-
gifter för 27 årsverken till moment 26.01.03.

2008 II tilläggsb. 1 361 000
2008 budget 209 929 000
2007 bokslut 201 158 000
2006 bokslut 199 124 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
235 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, för vilket 172 000
euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 235 000
2008 budget 13 711 000
2007 bokslut 13 453 000
2006 bokslut 14 733 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 879 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget över-
förs 1 100 000 euro från moment 28.40.71 till
utgifterna för utveckling av nödcentralsverkets
informationssystem. Överföringen har beak-
tats redan vid dimensioneringen av moment
28.40.71 i den egentliga budgeten för 2008.
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Av tilläggsanslaget föranleds 779 000 euro
av avslutandet av övergångsperioderna för lö-
nesystemen i enlighet med statens tjänste- och
arbetskollektivavtal och av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, för vilket 428 000 euro är en
engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 1 879 000
2008 budget 53 571 000
2007 bokslut 47 987 000
2006 bokslut 47 599 000

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
107 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-
lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 107 000
2008 budget 14 343 000
2007 bokslut 13 271 000
2006 bokslut 13 029 000

02. Statens åtgärder för mottagande av flyk-
tingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
26 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-

lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 26 000
2008 budget 7 587 000
2007 bokslut 8 305 462
2006 bokslut 7 902 609

63. Mottagande av flyktingar och asylsökan-
de (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
8 211 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 7 090 000 euro av ett ökat antal
flyktingar som omfattas av ersättningen samt
av en ökning av social- och hälsovårdens sär-
skilda kostnader och 1 121 000 euro av famil-
je- och grupphemmens ökade kostnader.

2008 II tilläggsb. 8 211 000
2008 budget 53 152 000
2007 bokslut 65 256 546
2006 bokslut 64 795 734
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
525 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 181 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 525 000
2008 budget 20 201 000
2007 bokslut 13 627 000
2006 bokslut 13 167 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
13 142 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en minskning i försvarsmaktens
poster som överförs och av det tilläggsanslag
som beviljats under moment 27.10.01,
27.10.18 och 27.30.20.

2008 II tilläggsb. 13 142 000
2008 budget 243 885 000
2007 bokslut 233 384 749
2006 bokslut 217 022 385

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
18 531 000 euro.

Dessutom ändras punkt 2 i det andra stycket
i momentets beslutsdel så att högst 3 500 000
euro av anslaget får användas för betalning av
de hyresandelar för försvarsmaktens personal-
bostäder som föranleds av funktionellt behov.

Fullmakt
Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal år 2007 i fråga
om den beställningsfullmakt för omkostnader-
na som godkänts i budgeten för 2006 och som
förnyats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2007,
får 2008 avtal ingås till ett värde av 837 400
euro under förutsättning att de årliga betalning-
arna på grund av dessa avtal inte överstiger de
penningbelopp som anges i finansieringspla-
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nen för beställningsfullmakten för omkostna-
der 2006.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att under 2008 får avtal om tjäns-
ter i fråga om underhållet av arméns materiel
ingås så att de föranleder staten utgifter om
högst 484 833 000 euro åren 2009—2016. An-
vändningen av fullmakten får föranleda staten
utgifter om högst 69 383 000 euro före utgång-
en av 2009, högst 131 877 000 euro före ut-
gången av 2010, högst 193 949 000 euro före
utgången av 2011, högst 256 785 000 euro före
utgången av 2012, högst 318 303 000 euro före
utgången av 2013, högst 376 083 000 euro före
utgången av 2014, högst 430 915 000 euro före
utgången av 2015 och högst 484 833 000 euro
före utgången av 2016.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 6 068 000 euro av en höjning av
den föregripande kostnadsnivåjusteringen från
0,5 procent till 1,5 procent.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
12 463 000 euro av avslutandet av övergångs-
perioderna för lönesystemen i enlighet med
statens tjänste- och arbetskollektivavtal och av
lönepolitiska utvecklingsåtgärder som genom-
förs genom arbetsgivarbeslut, varav 5 414 000
euro är en engångsutgift. Av tillägget är
10 075 000 euro avsett för försvarsmakten, va-
rav 3 303 000 euro är en engångsutgift,
2 349 000 euro är avsett för Försvarsförvalt-
ningens byggverk, varav 2 072 000 euro är en
engångsutgift och 39 000 euro är avsett för för-
svarsförvaltningens servicecentral som en en-
gångsutgift.

Minskningen med 900 000 euro av de hyres-
andelar för försvarsmaktens personalbostäder
som föranleds av det funktionella behovet be-
ror på hyresutgifter för personalbostäder som
stått tomma, och för vilka bostadssubventions-
anslaget inte används.

Det är nödvändigt att förnya beställningsfull-
makten för omkostnader år 2006 beträffande
837 400 euro, eftersom beställningsfullmakten
omfattar sådana anskaffningar som det år 2007
varken har varit möjligt eller ändamålsenligt
att ingå avtal om. Dessutom har tidigare för-
bindelser upplösts, varvid oanvända anslag

inom beställningsfullmakterna bör användas
för motsvarande anskaffningar. Den tidsmässi-
ga fördelningen av utgifterna inom fullmakter-
na ändras inte.

Beställningsfullmakten för tjänster inom un-
derhållet av arméns materiel hänför sig till ut-
vecklande av underhållet av försvarsmateriel
med betoningen på ett underhållssystem på två
plan. Försvarsmakten har själv hand om det di-
rekta stödet för trupper i strid. Reparationer,
och då särskilt reparationer av krigstida ska-
dor, samt planmässiga underhåll och ändrings-
arbeten genomförs i enlighet med långfristiga
avtal inom industrin i branschen. Underhåll
som verkställs utanför försvarsmakten inrättas
inom det strategiska industriella samarbetet,
som täcker och garanterar tillgången till mate-
riel samt underhålls- och reparationsfunktio-
nen även i undantagsförhållanden.  Vid en
överföring som påminner om överföring av rö-
relse överförs till Millog Oy från försvarsmak-
ten 714 uppgifter (1.1.2009 ungefär 660 perso-
ner). Personalen övergår i Millog Oy:s tjänst
som sk. gamla arbetstagare. Millog Oy kan inte
av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl
säga upp eller permittera personal som övergår
i dess tjänst inom en skyddstid på fyra år, ifall
det inte sker en betydande förändring under
skyddstiden i innehållet eller kvantiteten i frå-
ga om de tjänster som anskaffas. Flyttning av
personalen från en ort till en annan minimeras
under skyddstiden. Partnerskapsalternativet
skapar en tydlig beställare-producent-modell
och integrerar industrin i försvarsmaktens
verksamhet redan i fredstid, vilket förstärker
beredskapen för undantagsförhållanden. Part-
nerskapsalternativet innebär större kostnadsin-
besparingar på ett mera riskfritt sätt än ett alter-
nativ som går ut på att utveckla den egna verk-
samheten.

Den nya beställningsfullmakten jämte alla
ekonomiska följdverkningar genomförs inom
de ramar för statsfinanserna som fastställts för
försvarsministeriets förvaltningsområde.

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

fullmakten

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 7 109 7 109
Förbindelser år 2008 837 837
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
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
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2008 II tilläggsb. 18 531 000
2008 budget 1 449 858 000
2007 bokslut 1 368 802 000
2006 bokslut 1 334 348 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
43 212 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 63 370 628 euro får användas för öv-
riga försvarsmaterielanskaffningar.

Fullmakt
Med anledning av att det inte på alla punkter

har varit möjligt att ingå avtal på grund av en
ändring i den tidsmässiga fördelningen av ut-
gifterna som godkänts i den fjärde tilläggsbud-
geten för 2007 i fråga om beställningsfullmak-
ten Utvecklande av marinen och spaningen
(PVKEH 2005) får 2008 ingås avtal för det
obundna beloppet utan att ändra tidigare beslut
om den årliga fördelningen av utgifter.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att 2008 får avtal ingås i anknyt-

ning till beställningsfullmakten Effektivering
av kapaciteten för huvudstadsregionens luft-
försvar (PKILPU 2008) så att avtalen enligt
den valutakursnivå som råder den dag tilläggs-
budgeten träder i kraft föranleder staten utgif-
ter om högst 110 000 000 euro åren 2008—
2010. Användningen av fullmakten får enligt
nämnda valutakursnivå föranleda staten utgif-
ter till ett belopp av högst 30 000 000 euro före
utgången av 2008, högst 45 000 000 euro före
utgången av 2009 och högst 110 000 000 euro
före utgången av 2010. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att 2008 får avtal ingås i anknyt-
ning till utvecklingsprojektet för strategisk
lufttransportkapacitet som Finland kommer att
ansluta sig till, så att avtalen enligt den valuta-
kursnivå som råder den dag tilläggsbudgeten
träder i kraft föranleder staten utgifter om
högst 20 200 000 euro åren 2008—2011. An-
vändningen av fullmakten får enligt nämnda
valutakursnivå orsaka staten utgifter till ett be-
lopp av högst 13 500 000 euro före utgången
av 2008, högst 16 900 000 euro före utgången

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 klädvård 
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
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel
Förbindelser år 2008 69 383 62 494 62 072 290 884 484 833
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel sammanlagt 69 383 62 494 62 072 290 884 484 833
Fullmakterna sammanlagt 62 445 133 605 86 353 67 238 299 007 648 648
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av 2009, högst 18 800 000 euro före utgången
av 2010 och högst 20 200 000 euro före ut-
gången av 2011.

F ö r k l a r i n g :  Till följd av de ändringar
som gjorts i momentets beslutsdel ändras full-
maktstablån 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 full-

makter1)

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 som ingåtts före 2008 21 755 4 400 440 26 595
Förbindelser år 2008 4 894 7 573 11 164 9 972 8 000 41 603
HTH sammanlagt 26 649 11 973 11 604 9 972 8 000 68 198
Kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2)
Förbindelser som ingåtts före 2008 98 600 20 000 118 600
VYV 2 sammanlagt 98 600 20 000 118 600
Utvecklande av Finlands krigsekonomiska 
beredskap (STALVA)
Förbindelser som ingåtts före 2008 33 600 33 600
STALVA sammanlagt 33 600 33 600
Avvärjningskapacitet hos flygvapnets jakt-
plan (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 14 411 4 100 12 200 30 711
Förbindelser år 2008 439 439
PVKEH 2005 sammanlagt 14 850 4 100 12 200 31 150
Tungt raketkastarsystem (MLRS)
Förbindelser som ingåtts före 2008 9 263 9 800 11 000 30 063
Förbindelser år 2008 337 337
MLRS sammanlagt 9 600 9 800 11 000 30 400
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2006)
Förbindelser som ingåtts före 2008 152 486 112 960 54 367 57 100 16 000 392 913
Förbindelser år 2008 14 513 14 513
PVKEH 2006 sammanlagt 166 999 112 960 54 367 57 100 16 000 407 426
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Av behovet av tilläggsanslag föranleds
6 462 000 euro av en höjning av den föregri-
pande kostnadsnivåjusteringen från 0,5 pro-
cent till 1,5 procent.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
30 000 000 euro av betalningsandelen år 2008
av PKILPU 2008 -beställningsfullmakten.
Med PKILPU 2008 -beställningsfullmakten
byggs förmågan att skydda de viktigaste objek-
ten i huvudstadsregionen och inom försvars-
grenarna mot anfall från luften.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dess-
utom 6 750 000 euro av betalningsandelen år
2008 av SAC-beställningsfullmakten, och för
detta behövs ett anslag av sammanlagt
13 500 000 euro. Från annan anskaffning av
försvarsmateriel överförs 6 750 000 euro som
finansieringsandel av investeringskostnaderna
för SAC-beställningsfullmakten. Finland an-
sluter sig 2008 till det internationella Strategic
Airlift Capability (SAC)-avtalet, som har som
mål att producera tung lufttransportkapacitet
för sina medlemsstater. Genom finansieringen
av SAC-beställningsfullmakten deltar Finland
i anskaffningen av tre C-17-transportplan och i

skapandet av de stöd- och underhållsenheter
som behövs för dessa. 

Reformen av PVKEH 2005-beställningsfull-
makten beror på att det på alla punkter inte har
varit ändamålsenligt eller tidsmässigt möjligt
att ingå sådana avtal 2007 som innefattar den
ändring av den tidsmässiga fördelningen av ut-
gifterna som godkänts i den fjärde tilläggsbud-
geten för 2007. Reformen hänför sig till pro-
jektet Flottilj 2000.

2008 II tilläggsb. 43 212 000
2008 budget 623 763 000
2007 bokslut 515 290 000
2006 bokslut 648 300 000

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2008 får avtal ingås i anknytning till den be-
ställningsfullmakt som beviljades 2007 för an-
skaffning av Hawk Mk 66-plan för det obund-

Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2008 65 457 116 241 86 349 45 753 313 800
Förbindelser år 2008 36 541 39 816 38 871 26 247 141 475
PVKEH 2007 sammanlagt 101 998 156 057 125 220 72 000 455 275
Teknisk forskning, produktutveckling och 
projektberedning (TTK-PROTO 2007)
Förbindelser som ingåtts före 2008 26 334 14 725 2 091 43 150
Förbindelser år 2008 1 189 5 525 2 409 9 123
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
Effektivering av kapaciteten för huvud-
stadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)
Förbindelser år 2008 30 000 15 000 65 000 110 000
PKILPU 2008 sammanlagt 30 000 15 000 65 000 110 000
Strategisk lufttransportkapacitet (SAC)
Förbindelser år 2008 13 500 3 400 1 900 1 400 20 200
SAC sammanlagt 13 500 3 400 1 900 1 400 20 200
Fullmakterna sammanlagt 582 826 447 278 327 091 197 672 37 100 1 591 967

1) Omfattar inte utgifter föranledda av ändringar i index och valutakurser.
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na beloppet utan att ändra de tidigare besluten
om den årliga fördelningen av utgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Reformen av Hawk Mk
66-beställningsfullmakten beror på att det på
alla punkter inte har varit tidsmässigt möjligt
att ingå sådana avtal 2007 som innefattas i den
beställningsfullmakt som beviljats för anskaff-

ning av Hawk Mk 66-plan och som godkänts i
den fjärde tilläggsbudgeten för 2007.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 31 000 000
2007 bokslut 10 000 000

30. Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
456 000 euro.

Dessutom ändras punkt 8 i andra stycket i
momentets beslutsdel som följer:

8) betalning av administrativa utgifter för
Finlands betalningsandel av lufttransportar-

rangemanget enligt SALIS-avtalet och utgifter
som föranleds av förvaltnings- och driftskost-
nader för Strategic Airlift Capacity (SAC)-av-
talet.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Förändring +/-
Ändrad

dispositionsplan

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

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

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 757 000 - 2 757 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Afghanistan (ISAF-operationen) 8 800 000 - 8 800 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

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

(UNMIL-operationen) 35 000 -35 000 -
07. Gemensamma utgifter för krishanterings-

operationer 1 417 000 +330 000 1 747 000
08. Programmet för utvecklande av krishanterings-

trupperna 6 000 000 - 6 000 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper under utbildningstiden samt för 
överföringsersättningar 2 200 000 - 2 200 000

10. Utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon 
(UNIFIL-operationen) 2 250 000 - 2 250 000
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en höjning av den föregripande
kostnadsnivåjusteringen från 0,5 procent till
1,5 procent. Tilläggsanslaget är avsett för
punkt 20. i dispositionsplanen. Finland kom-
mer 2008 att ansluta sig till det multinationella
strategiska flygtransportavtalet (SAC). Avta-
lets förvaltnings- och driftskostnader ger upp-
hov till ett tilläggsbehov av 330 000 euro under

punkt 07. i dispositionsplanen och den täcks
med anslagsöverföringar från punkterna 05.,
06. och 20 i dispositionsplanen.

2008 II tilläggsb. 456 000
2008 budget 48 228 000
2007 bokslut 55 390 000
2006 bokslut 60 032 000

11. Utgifter för AMIS II-operationen i Sudan 20 000 - 20 000
12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i 

Tchad och Centralafrikanska republiken 5 000 000 - 5 000 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operationer 

eller för förlängning av dem, för eventuella nya 
krishanteringsoperationer samt för andra utgifter 
för krishantering 3 529 000 +196 000 3 725 000

Sammanlagt 48 228 000 +456 000 48 684 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Statsrådet, eller, på de villkor som statsrådet bestämmer, Statskontoret, får bevilja S:t Peters-
burg-stiftelsen statlig proprieborgen utan krav på motsäkerhet till ett belopp av sammanlagt
10 000 000 euro, för banklån som stiftelsen upptar under 2008 för att finansiera de kostnader som
föranleds av ombyggnaden och  utrustandet av en fastighet som stiftelsen hyr av staden S:t Pe-
tersburg. Som villkor för borgen ställs att stiftelsens interna finansiering med beaktande av de
långfristiga hyreskontrakt man slutit räcker till för att täcka utgifterna för verksamheten samt rän-
torna och amorteringarna på lånet.

F ö r k l a r i n g :  S:t Petersburg-stiftelsen grundades 1992 av undervisningsministeriet till-
sammans med ett antal universitet och kulturorganisationer. Stiftelsen upprätthåller Finlands in-
stitut i S:t Petersburg, som har som uppgift att värna om kulturrelationerna mellan Finland och
Ryssland och därtill anknutna traditioner och att främja samarbete mellan länderna på områdena
för konst, litteratur och vetenskap.  Institutet främjar också författar- och konstnärsutbyte samt
student- och forskarutbyte, utbildningsprogram och handelsrelationer mellan länderna, särskilt i
S:t Petersburg och i dess närområden. I stiftelsens utrymmen finns också en finsk skola och barn-
trädgård. Dessutom upprätthåller stiftelsen en finsk skola och en barnträdgård i S:t Petersburg.
Eftersom man hittills har varit tvungen att utöva verksamheten i dåliga och opraktiska utrymmen
har man sökt mer ändamålsenliga utrymmen för institutet. Med ledningen för S:t Petersburg har
man nått en överenskommelse om att institutet genom ett långvarigt hyreskontrakt på 49 år ska
få förfoga över den byggnad på 4-6-8 Bolshaja Konjushennaja-gatan som hör till Sankta Maria-
kyrkans kyrkokvarter.  I överenskommelsen förutsätts att S:t Petersburg-stiftelsen grundrenove-
rar byggnaden. 

Eftersom stiftelsens finansiella bas och disponibla medel inte räcker till för att genomföra re-
noveringsprojektet, som beräknas kosta 11,4 miljoner euro, kommer projektet att huvudsakligen
finansieras genom banklån. I avsaknad av andra säkerheter för lånen behövs det en statsgaranti.
Stiftelsen bör emellertid primärt framom banklån utnyttja andra tillgängliga finansieringskällor,
och inom ramen för statsgarantin godtas resterande poster av övrig finansiering och lån till ett be-
lopp av högst 10 miljoner euro. Lånetiden för de lån som kommer att omfattas av garantin plane-
ras vara 20 år.  Hur länge statsgarantin är i kraft och huruvida den är avgiftsbelagd eller inte av-
görs i samband med beviljande av garantin och på grundval av de omständigheter man kan kon-
statera vid uppföljningen av hur projektet framskrider.  Enligt S:t Petersburg-stiftelsen redovisas
en del av den hyra som uppbärs hos underhyresgästerna på stiftelsens bankkonto i Finland som
ett finansieringsvederlag som får användas för att täcka räntor och amorteringar på det lån som
upptas för ombyggnaden.  Stiftelsen förväntas årligen senast den 30 april lämna in räkenskaperna
och en förvaltningsberättelse till Statskontoret och undervisningsministeriet, samt vid behov ock-
så lämna andra utredningar om stiftelsens finansiella ställning.
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01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
280 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 57 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 280 000
2008 budget 34 537 000
2007 bokslut 32 107 000
2006 bokslut 35 166 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
150 000 euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen under mo-

mentet som följer:
1) finansministeriet får i fråga om projekt

som baserar sig på IT-strategin ingå avtal eller
andra förbindelser som föranleder utgifter om
sammanlagt högst 8 800 000 euro år 2008 och
under senare år.  Fullmakten gäller utvecklan-
det av ett ärendekonto för elektronisk kommu-
nikation, lösningar för dokumenthantering och
arkivering, en arkitekturportal samt en integra-
tionslösning,

2) finansministeriet får ingå avtal som gäller
utvecklande, anskaffning och upprätthållande
av ett informationssystem som finansministe-
riet och ministerierna kan använda som stöd
för beredningen av rambeslutet gällande bud-
geten och statsfinanserna så att det totala ut-
giftsbeloppet är högst 3 100 000 euro och

3) den fullmakt som beviljades under mo-
ment 28.01.73 i andra tilläggsbudgeten 2007
och som förnyades år 2008 ändras så, att Stats-
kontoret får ingå avtal om centraliserad upp-
handling av den första etappen i ett ekonomi-
och personalförvaltningssystem för staten
samt en integrationslösning i anslutning till det

så, att upphandlingen av systemlicenser och
köp av tjänster föranleder utgifter om samman-
lagt högst 35 000 000 euro år 2008 och under
senare år.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av inrättandet av statens IT-service-
central.

Finansministeriet står i beråd att i samarbete
med de övriga ministerierna starta ett projekt
för att anskaffa ett nytt informationssystem för
beredningen av rambeslutet gällande budgeten
och statsfinanserna.  För närvarande finns det
inget informationssystem för budgeten och ra-
marna som finansministeriet och de övriga mi-
nisterierna gemensamt kan utnyttja vid bered-
ningen. Ett sådant system ska nu byggas ut ge-
nom anskaffningen.  Avsikten är att
konkurrensutsättningen av projektet ska inle-
das hösten 2008. Projektet ingår i det gemen-
samma system för ekonomisk planering och
uppföljning som förutsätts i statens IT-strategi
och som statsrådet ska verkställa.

Statskontoret har fått i uppdrag att upphandla
basdatasystem för ekonomi- och personalför-
valtningen vid samtliga statliga ämbetsverk
och inrättningar och vid servicecentralerna för
ekonomi- och personalförvaltning. De totala
kostnaderna av inversteringen, vilka har upp-
kommit på basis av anbudstävling, har stigit
betydligt jämfört med de kalkyler som låg till
grund för den tidigare upphandlingsfullmakt
som beviljades år 2007. Anskaffningsutgifter-
na består av utgifter för köp av licenser och
tjänster i samband med den systemupphand-
ling som görs på basis av anbudstävlingen och
av personalutgifter och andra utgifter för det
projektarbete som utförs vid Statskontoret, äm-
betsverken och servicecentralerna för ekono-
mi- och personalförvaltning. Investeringen tar
flera år i anspråk, är omfattande och berör hela
statsförvaltningen, varför den är behäftad med
risker som man vill minimera genom att i den
första etappen av projektet endast ta i bruk da-
tasystemet i en del av ämbetsverken. Riskhan-
teringen förutsätter också målmedveten pro-
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jektledning samt att de olika parterna är enga-
gerade och har ett tätt samarbete. Det belopp
som nu föreslås för fullmakten täcker köp av
tjänster utanför staten i anslutning till specifi-
kation, utbyggnad och ibruktagande av det ge-
mensamma systemet vid de ämbetsverk och in-
rättningar som valts ut för den första etappen
samt användarlicenser till datasystemet mot-
svarande 72 000 årsverken vid ämbetsverken

och inrättningarna. Dessutom föranleder pro-
jektet i samband med utbyggnaden av den för-
sta etappen interna arbetskostnader för staten
att de totala kostnaderna för den första etappen
uppgår till ca 49 miljoner euro. 

För utgifter som föranleds av fullmakterna
får innevarande år användas det anslag som be-
viljades i fjärde tilläggsbudgeten för 2007 och
som överförts till år 2008.

2008 II tilläggsb. 150 000
2008 budget 12 900 000

10. Länsstyrelsernas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
374 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 594 000 euro för löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, för vilket 119 000
euro är en engångsutgift, samt som avdrag
220 000 euro i överföring av löneutgifter och
andra utgifter för fyra årsverken till moment
29.01.02 som föranleds av att systemet för ge-
mensam ansökan förnyas och blir elektroniskt
och av att uppgifter som hänför sig till den ge-
mensamma ansökan överförs från länsstyrel-
serna till Utbildningsstyrelsen.

2008 II tilläggsb. 374 000
2008 budget 54 060 000
2007 bokslut 52 062 000
2006 bokslut 51 447 000

11. Magistraternas och Befolkningsregister-
centralens omkostnader (reservationsanslag
2 år) 

Under momentet beviljas ett tillägg av
450 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 124 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 450 000
2008 budget 35 438 000
2007 bokslut 32 615 000
2006 bokslut 31 194 000

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

2008 2009 2010 2011 2012

Samtliga
utgifter för

använd-
ningen av
fullmakter

Förbindelser år 2008
Fullmakter för punkterna 1) och 2) 1 760 5 354 3 766 510 510 11 900
Revidering och integrering av 
gemensamma personal- och data-
system 4 000 10 000 18 000 3 000 - 35 000
Fullmakterna sammanlagt 5 760 15 354 21 766 3 510 510 46 900
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87. Genomförande av statens fastighetsstra-
tegi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
340 000 euro.

F ö r k l a r i n g :   Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnader för värdering av fastig-
heter och av andra åtgärder som behövs i sam-
band med beredningen av egendomsarrange-
mang i anslutning till revideringen av universi-

tetens ekonomiska och administrativa
ställning.

2008 II tilläggsb. 340 000
2008 budget 215 000
2007 bokslut 85 850 000
2006 bokslut 841 000

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
6 188 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 3 375 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 6 188 000
2008 budget 357 214 000
2007 bokslut 341 950 000
2006 bokslut 349 237 000

02. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 880 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 380 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 1 880 000
2008 budget 154 954 000
2007 bokslut 150 764 000
2006 bokslut 141 453 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
545 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 329 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 545 000
2008 budget 23 949 000
2007 bokslut 19 035 000
2006 bokslut 41 383 000

02. Omkostnader för enheten för statsrådets
informationsförvaltning (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
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som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 2 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 8 000
2008 budget 5 990 000
2007 bokslut 9 033 000
2006 bokslut 8 561 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunk-
tionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 000 euro.
F ö r k l a r i n g :   Behovet av tilläggsanslag

föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

2008 II tilläggsb. 3 000
2008 budget 742 000
2007 bokslut 689 000
2006 bokslut 508 000

06. Omkostnader för IT-servicecentralen
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 260 000 euro.
Anslaget får användas till utgifter för avlö-

ning av den personal som behövs för bered-
ningsarbetet inför inrättandet av statens IT-
central samt till andra personalrelaterade kon-
sumtions- och investeringsutgifter.

F ö r k l a r i n g :   Avsikten är att statens IT-
servicecentral ska inleda sin verksamhet i an-
slutning till Statskontoret vid ingången av
2009.  Förberedelserna inför inledandet av
verksamheten från och med ingången av 2009
förutsätter att man anställer personal under
loppet av 2008.  Vid dimensioneringen av an-
slaget har löne- och andra konsumtionsutgifter
för sju personer under perioden 1.9—
31.12.2008 beaktats.  Ökningen av antalet an-
ställda som inte kommer från statsförvaltning-
en genomförs inom ramen för de mål beträf-
fande en minskning av personalen fram till
2011 som fastställts för finansministeriets för-
valtningsområde i statens produktivitetspro-
gram.  Avsikten är också att genom interna
överföringar i statsförvaltningen koppla in yt-
terligare 16 personer i beredningsarbetet.

2008 II tilläggsb. 260 000

88. Senatfastigheter
Motiveringen under momentet kompletteras

så, att Senatfastigheter berättigas att teckna
hela aktiestocken i de fastighetsaktiebolag som
grundas och i vilka staten kommer att vara
enda ägare. Senatfastigheter får betala teck-
ningspriset med den apportegendom som om-
fattar de fastighetstillgångar som universiteten
använder och hyr av Senatfastigheter jämte de
skulder som hänför sig till tillgångarna. Ap-
portegendomens nuvarande balansvärde är ca
1 720 000 000 euro, varav ca 120 000 000
euro är tomtegendom och ca 801 800 000 euro
skuldkapital.  I samband med att statsrådet ger
tillstånd att grunda dotterbolagen får det när-
mare specificera villkoren för de tillgångar
som överförs och de övriga villkoren för över-
föringen.

F ö r k l a r i n g :   Universitetens fastigheter
som staten åger och affärsverket Senatfastig-
heter besitter överförs till dotterbolagen som är
helt i statens ägo och som förvaltas av affärs-
verket Senatfastigheter. När dotterbolagen
grundas används fastighetstillgångarna som
sådan apportegendom utan vederlag som avses
i 2 kap. 6 § i aktiebolagslagen (624/2006).
Ägarandelen av aktiestocken i de dotterbolag
som Senatfastigheter förvaltar tillfaller till ful-
lo staten. Genom ändringen kan de berörda
fastighetstillgångarna på det sätt som bestäms
senare användas för att kapitalisera universite-
ten. Möjligheterna till detta utreds som ett sam-
arbete mellan undervisningsministeriet, fi-
nansministeriet och universiteten.

Överföringen till dotterbolagen påverkar inte
villkoren i de hyreskontrakt som gäller för uni-
versiteten vid tidpunkten för överföringen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget —
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30. Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
683 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 132 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 683 000
2008 budget 43 635 000
2007 bokslut 41 984 000
2006 bokslut 41 239 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
31 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 5 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 31 000
2008 budget 3 997 000
2007 bokslut 3 842 000
2006 bokslut 3 762 000

40. Utvecklande av statsförvaltningen

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ett anslag som anvisas jord- och
skogsbruksministeriet och som används för
projektet för elektronisk kommunikation vid
skogscentralerna.

2008 II tilläggsb. 2 000 000
2008 budget 11 500 000
2007 bokslut 15 000 000

71. Utvecklande av statens centrala datasys-
temprojekt (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras
10 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds
10 000 000 euro av en överföring till moment
29.50.04 som ska användas för att förnya data-
systemet för universitetens ekonomiförvalt-
ning och 600 000 euro av en överföring till
moment 25.10.04 som ska användas för utgif-
ter i samband med planeringen och utbyggna-
den av ett datasystem inom ramen för projektet
för elektronisk kommunikation i rättshjälpen.
Justitieministeriets projekt bidrar till att ut-
veckla den elektroniska kommunikationen i
rättshjälpen och är ett centralt produktivitets-
främjande projekt inom rättshjälpsverksamhe-
ten.

2008 II tilläggsb. -10 600 000
2008 budget 18 500 000
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60. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

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

Från anslaget under momentet avdras
54 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :   Avdraget föranleds av att
det i denna tilläggsbudgetproposition har före-
slagits ett tillägg på 54,2 miljoner euro i om-
kostnaderna för ämbetsverken för lönepolitis-
ka utvecklingsåtgärder för personalen inom
statsförvaltningen som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut.

2008 II tilläggsb. -54 000 000
2008 budget 54 000 000
2007 bokslut 13 000 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersätt-
ningar av resekostnader (reservationsanslag
2 år)

Från anslaget under momentet avdras
600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För Finlands del allokeras
år 2008 mindre anslag för ersättningar för rese-
kostnader för Europeiska unionens råd och
dess arbetsgrupper än vad som uppskattades i
budgeten.  Som avdrag från reseersättningarna
till medlemsstaterna beaktas de anslag för rese-
ersättningar som inte använts året innan.  Ett
motsvarande avdrag från inkomsterna från Eu-
ropeiska unionen för ersättning av resekostna-
der har beaktats under moment 12.28.60 som
en minskning av inkomstposten.

2008 II tilläggsb. -600 000
2008 budget 3 200 000
2007 bokslut 3 100 000
2006 bokslut 3 700 000

80. Överföringar till landskapet Åland

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

1 977 000 euro.
F ö r k l a r i n g :   Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av de inkomster som
uppskattats i statsbudgeten för 2008 och som

ligger till grund för avräkningen enligt själv-
styrelselagen för Åland (1144/1991).

2008 II tilläggsb. 1 977 000
2008 budget 204 848 000
2007 bokslut 196 959 813
2006 bokslut 181 723 061

90. Stöd till kommunerna

32. Finansieringsunderstöd till kommunerna
enligt prövning (fast anslag)

Motiveringen under momentet kompletteras
så, att högst 1 000 000 euro av anslaget får an-
vändas för betalning av ett särskilt understöd
till Nokia stad för de extra kostnader som för-
anletts av vattenledningsolyckan och högst

1 000 000 euro för betalning av ett särskilt un-
derstöd till Tusby kommun för de extra kostna-
der som föranleds av skottdramat i Jokela skol-
centrum.

F ö r k l a r i n g :  Understöden beviljas på
det sätt som bestäms i statsunderstödslagen
(688/2001) efter godkännandet av tilläggsbud-
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getpropositionen och på särskild ansökan sepa-
rat från de villkor och förfaranden som tilläm-
pas vid beviljande av behovsprövat finansie-
ringsunderstöd.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 20 000 000
2007 bokslut 21 000 000
2006 bokslut 28 500 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

54 090 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag

har som tillägg beaktas 60 000 000 euro i skat-
teåterbäringar på bränsle som använts i skatte-
fritt syfte till den del någon annan än en s.k.
godkänd lagerhavare har använt bränslet.  Till-
lägget baserar sig på en ändring av systemet
med skattefrihet inom energibeskattningen
som trädde i kraft den 1 januari 2008.  I beho-
vet av tilläggsanslag har som avdrag beaktas
5 910 000 euro i överföring till moment

30.20.40. I budgeten för 2008 har under detta
moment budgeterats 15,8 miljoner euro för
återbäringar från 2005. Hittills har till jordbru-
karna betalats ut 8,8 miljoner euro i återbäring
av skatt som betalats för energi som användes
inom jordbruket och trädgårdsodlingen år
2005.

2008 II tilläggsb. 54 090 000
2008 budget 89 148 000
2007 bokslut 48 595 174
2006 bokslut —
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01.  Undervisningsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
69 000 euro.

Tjänsten som förvaltningsdirektör vid under-
visningsministeriet dras in den 1 juli 2008.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 123 000 euro för löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 18 000 euro är
en engångsavgift, samt som avdrag 54 000
euro på grund av indragningen av en tjänst, vil-
ket anknyter till omorganiseringen av under-
visningsministeriet som framgår av motive-
ringen till momentet i budgeten för 2008. 

2008 II tilläggsb. 69 000
2008 budget 25 853 000
2007 bokslut 24 110 000
2006 bokslut 22 275 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
915 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 235 000 euro av löne- och andra
utgifter för förvaltningspersonalen inom EU:s
strukturfondsverksamhet på basis av den full-
makt som beviljats i budgeten för 2006 samt av
kostnader för planering av ämbetsverkets in-

redning och flyttningskostnader, 220 000 euro
av en överföring av löneutgifter och andra ut-
gifter för fyra årsverken från moment 28.01.10
till följd av att ett elektroniskt system för ge-
mensam ansökan infördes och de uppgifter
som anknyter till gemensam ansökan överför-
des från länsstyrelserna till Utbildningsstyrel-
sen och 460 000 euro av avslutandet av över-
gångsperioderna för lönesystemen i enlighet
med statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som
genomförs genom arbetsgivarbeslut, varav
329 000 euro är en engångsavgift.

2008 II tilläggsb. 915 000
2008 budget 20 749 000
2007 bokslut 19 210 000
2006 bokslut 18 827 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
52 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 15 000 euro är
en engångsutgift.
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2008 II tilläggsb. 52 000
2008 budget 8 300 000
2007 bokslut 8 026 000
2006 bokslut 7 923 225

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att från

den del av bevillningsfullmakten för 2007 som
är oanvänd avdras 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget från bevillnings-
fullmakten föranleds av överföring förvalt-
ningsområdena emellan av finansieringen för
programperioden 2000—2006, vilket har be-
aktats som tillägg under moment 32.70.62.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 64 786 000
2007 bokslut 72 503 889
2006 bokslut 61 674 702

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

Under momentet beviljas 800 000 euro.
Anslaget får användas till anskaffning av

möbler och anordningar samt förnyade av mil-
jön omfattande datateknik och teknik för infor-
mationsförmedling i ämbetshuset i Hagnäs.

F ö r k l a r i n g :  Utbildningsstyrelsen och
Centret för internationellt personutbyte flyttar
från tillfälliga utrymmen till renoverade ut-
rymmen vid årsskiftet 2008—2009.

2008 II tilläggsb. 800 000
2007 bokslut 1 000 000
2006 bokslut 50 000

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 249 000 euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att skolan för synskadade i Jyvä-
skylä år 2008 får ingå avtal om att hyra tillfäl-
liga inkvarteringsutrymmen för att disponeras
av skolan för synskadade i Jyväskylä så att den
kostnadsökning som föranleds därav uppgår
till högst 600 000 euro på årsnivå 2009—2011. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 179 000 euro av avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-
lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 949 000 euro är en engångsutgift, samt
70 000 euro av ökade hyreskostnader för de
tillfälliga inkvarteringsutrymmen som ordnas

för elevinternatet vid skolan för synskadade i
Jyväskylä.

2008 II tilläggsb. 1 249 000
2008 budget 47 906 000
2007 bokslut 44 414 000
2006 bokslut 43 202 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-
lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 9 000
2008 budget 6 000
2007 bokslut -26 774
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20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
722 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 563 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 722 000
2008 budget 34 434 000
2007 bokslut 32 301 000
2006 bokslut 31 376 000

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

Från anslaget under momentet avdras 32 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på en
överföring till moment 25.40.01 för utgifter på
grund av en försenad flyttning av genbanksbo-
skapen vid Sukeva fängelsegård.

2008 II tilläggsb. -32 000
2008 budget 561 346 000
2007 bokslut 526 434 265
2006 bokslut 504 513 681

50. Undervisning och forskning vid universitet

01. Universitetens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
31 525 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 22 497 000
euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 31 525 000
2008 budget 1 358 388 000
2007 bokslut 1 296 262 904
2006 bokslut 1 269 512 999

03. Övningsskolornas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 047 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-

derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 1 557 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 2 047 000
2008 budget 75 903 000
2007 bokslut 73 184 000
2006 bokslut 72 356 000

04. Omkostnader för universitetens service-
central (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
för kostnader för förnyandet av universitetens
datasystem för ekonomiförvaltning. Med an-
ledning av den snabba tidtabellen som beror på
universitetsreformen och av att sakinnehållet
är annorlunda jämfört med statsförvaltningen,
har universitetens servicecentral avskiljt pro-
jektet för ibruktagande av ekonomiförvalt-
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ningssystemet från statens gemensamma data-
systemprojekt som genomförs under Statskon-
torets ledning. Staten deltar i kostnaderna för
reformen av universitetens ekonomiförvalt-
ningssystem med den summa som här föreslås.
Universiteten ansvarar för andra kostnader
som föranleds av systemanskaffningen. Avsik-
ten är att överföra ekonomiförvaltningssyste-
met inklusive licenser som apport till service-
centralen Certia som kommer att bolagiseras i
samband med universitetsreformen. Tilläggs-
anslaget är en överföring från moment
28.40.71.

2008 II tilläggsb. 10 000 000
2008 budget 5 000 000

20. Universitetsväsendets gemensamma ut-
gifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
273 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 183 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 273 000
2008 budget 32 699 000
2007 bokslut 26 817 000
2006 bokslut 24 619 000

87. Statlig finansiering för innovationsuni-
versitetets kapital (fast anslag)

Under momentet beviljas 200 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av kapi-
tal till stiftelsen för innovationsuniversitetet.
En förutsättning för användningen av anslaget
är att övriga finansiärer samtidigt bidrar med
minst 80 000 000 euro till stiftelsens kapital.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget utgör statens an-
del år 2008 av finansieringen av bildandet av
en stiftelse för innovationsuniversitetet. I bil-
dandet av stiftelsen deltar också andra finansi-
ärer, som bidrar med 80 miljoner euro till stif-
telsens kapital år 2008. Avsikten är att genom-
föra kapitaliseringen av stiftelsen 2008—2010
så att statens andel är sammanlagt 500 miljoner
euro förutsatt att de övriga finansiärernas andel
uppgår till sammanlagt minst 200 miljoner eu-
ro.

2008 II tilläggsb. 200 000 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tillägg
Ändrad

dispositionsplan

1. Forsknings-, utvecklings- och publikations-
verksamhet 6 410 000 - 6 410 000

2. Universitetens gemensamma ADB-
verksamhet och datakommunikationer 16 289 000 273 000 16 562 000

3. Utvecklandet av universitetscentren 3 000 000 - 3 000 000
4. Strukturell utveckling av universitets-

institutionen (engångsutgift) 7 000 000 - 7 000 000
Sammanlagt 32 699 000 273 000 32 972 000
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60. Vetenskap

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
889 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 904 000 euro för av-
slutandet av övergångsperioderna för lönesys-
temen i enlighet med statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal och för lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom
arbetsgivarbeslut, varav 627 000 euro är en en-
gångsutgift och som avdrag har beaktats
15 000 euro i överföring av anslaget för förny-
ande av huvudbyggnadens utebelysning till
moment 29.80.02. 

2008 II tilläggsb. 889 000
2008 budget 34 079 000
2007 bokslut 32 325 000
2006 bokslut 31 827 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
583 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
ett forskningsprojekt om interneringar av be-
folkningen.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att Riksarkivet får 2008 ingå ett
granskat hyresavtal för nybyggnaden av land-
skapsarkivet i Tavastehus så, att den ökning av
utgifterna som avtalet medför är högst 60 000
euro på årsnivå från och med år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 103 000 euro av avslutandet av
övergångsperioderna för lönesystemen i enlig-
het med statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 19 000 euro är en engångsutgift samt
80 000 euro i kostnader av engångsnatur för

övergången till att bli kund hos servicecentra-
len. Som en engångsutgift av tilläggsanslaget
är 400 000 euro avsett att användas till ett
forskningsprojekt om interneringar där man
närmast utreder tyska och ungerska medborga-
res ställning som en del av de interneringar
som genomfördes i Finland under andra
världskriget och några år därpå.

I budgeten för 2007 har beviljats en hyres-
fullmakt som uppgår till 743 000 euro. De en-
treprenadanbud som Senatfastigheter har fått
2008 för en mindre nybyggnad vid landskaps-
arkivet i Tavastehus än den som fanns i den ur-
sprungliga planen är 925 000 euro högre än
den kostnadskalkyl som den tidigare beviljade
hyresfullmakten på 743 000 euro baserade sig
på. Ökningen av kostnadskalkylen förutsätter
att hyresfullmakten ökas med 60 000 euro till
sammanlagt 803 000 euro.

2008 II tilläggsb. 583 000
2008 budget 18 449 000
2007 bokslut 14 446 000
2006 bokslut 14 053 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
21 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 4 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 21 000
2008 budget 2 660 000
2007 bokslut 2 746 000
2006 bokslut 2 788 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
23 000 euro.
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Dessutom ombildas anslaget under momen-
tet till ett nettoanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 14 000 euro är
en engångsutgift.

De nettobudgeterade inkomsterna under mo-
mentet inflyter av samfinansierad verksamhet.

2008 II tilläggsb. 23 000
2008 budget 1 550 000
2007 bokslut 1 526 000
2006 bokslut 1 522 000

70. Studiestöd

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av överföringsperio-
derna för lönesystemet i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut och är en engångsut-
gift.

2008 II tilläggsb. 3 000
2008 budget 665 000
2007 bokslut 625 000
2006 bokslut 599 000

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
8 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avskrivningar av borgensansvars-
fordringar för skulder som preskriberas inom
en tidsfrist på 15 år i enlighet med den lagstift-
ning om preskription av skulder som trädde i
kraft i början av 2008. 

2008 II tilläggsb. 8 300 000
2008 budget 20 900 000
2007 bokslut 31 429 701
2006 bokslut 28 210 654

80. Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
12 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder

som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 2 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 12 000
2008 budget 5 082 000
2007 bokslut 3 372 000
2006 bokslut 3 357 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten 
(1 000 euro)

2008
II tilläggsbudget-

proposition

Bruttoutgifter 1 614
Bruttoinkomster 41
Nettoutgifter 1 573
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02. Statens konstmuseums omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
703 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 71 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal, 500 000 euro av tryg-
gande av verksamhetsbetingelserna, 15 000
euro i överföring från moment 29.60.01 med
hänvisning till motiveringen till momentet i
fråga och 117 000 euro av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 22 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 703 000
2008 budget 17 298 000
2007 bokslut 17 329 000
2006 bokslut 16 948 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
454 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 300 000 euro av utgifter av en-
gångsnatur för övergången till att bli kund hos
servicecentralen, 120 000 euro i överföring
från moment 29.80.75 och 34 000 euro av lö-
nepolitiska utvecklingsåtgärder som genom-
förs genom arbetsgivarbeslut, varav 7 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 454 000
2008 budget 2 398 000
2007 bokslut 2 823 000
2006 bokslut 2 407 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
336 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att under 2008 får museiverket
ingå hyresavtal gällande nya lokaler som om-
fattar högst 9 600 kvadratmeter lägenhetsyta
under den andra fasen så, att utgifterna till följd
därav under den andra fasen ökar med högst
750 000 euro på årsnivå från och med år 2011.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 156 000 euro av lönepolitiska
utvecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 31 000 euro är en en-
gångsutgift samt 180 000 euro av överföring
från moment 29.80.75.

Fullmakten gäller hyresfullmakten för den
andra fasen gällande Museiverkets nya lokaler.
Fullmakten för den första fasen har godkänts i
den andra tilläggsbudgeten för 2007. Avsikten
är att sammanföra ämbetsverkets verksamhe-
ter i Helsingfors till fastigheterna vid Sturega-
tan 2 A och Sturegatan 4 (Kulturhuset) inom
två faser.

2008 II tilläggsb. 336 000
2008 budget 18 198 000
2007 bokslut 17 057 000
2006 bokslut 16 968 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tillägg
Ändrad

dispositionsplan

Nationalmuseets omkostnader 6 827 000 62 000 6 889 000
Museiverkets övriga omkostnader 11 371 000 274 000 11 645 000
Sammanlagt 18 198 000 336 000 18 534 000
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05. Omkostnader för biblioteket för synska-
dade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
23 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 4 000 euro är en engångsavgift. 

2008 II tilläggsb. 23 000
2008 budget 7 134 000
2007 bokslut 7 037 000
2006 bokslut 6 178 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
47 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 26 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 47 000
2008 budget 4 553 000
2007 bokslut 3 511 000
2006 bokslut 3 464 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 1 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 7 000
2008 budget 583 000
2007 bokslut 560 000
2006 bokslut 547 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
35 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 15 000 euro av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 9 000 euro är en en-
gångsutgift, samt 20 000 euro föranleds av
utgifter av engångsnatur för ombyggnad av lo-
kalerna.

2008 II tilläggsb. 35 000
2008 budget 843 000
2007 bokslut 807 000
2006 bokslut 806 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och
översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
350 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
höjning av statens konstnärsstipendier enligt
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 II tilläggsb. 350 000
2008 budget 11 088 000
2007 bokslut 10 997 366
2006 bokslut 10 774 028

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

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

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 2 000 000

75. Ombyggnad, drift och underhåll av loka-
ler och fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
550 000 euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget även får användas till avlö-
nande av personal motsvarande högst 12  års-
verken i tidsbundna uppgifter.

F ö r k l a r i n g :  Under punkt 1 i disposi-
tionsplanen har som tillägg beaktats 850 000
euro för ett större behov av grundlig reparation
av Olofsborg än beräknat samt som avdrag
180 000 euro som en överföring av löne- och
andra utgifter för tre årsverken till moment

29.80.04. Avdraget under punkt 2 i disposi-
tionsplanen föranleds av att löneutgifterna för
två årsverken överförs till moment 29.80.03.

2008 II tilläggsb. 550 000
2008 budget 4 400 000
2007 bokslut 2 770 000
2006 bokslut 2 500 000

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Förändring +/-
Ändrad

dispositionsplan

1. Museiverket 2 500 000 +670 000 3 170 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 1 900 000 -120 000 1 780 000
Sammanlagt 4 400 000 550 000 4 950 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Från anslaget under momentet avdras
101 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I fråga om behovet av till-
läggsanslag har som tillägg beaktats 239 000
euro för avslutandet av övergångsperioderna
för lönesystemen i enlighet med statens tjäns-
te- och arbetskollektivavtal och för lönepolitis-
ka utvecklingsåtgärder som genomförs genom
arbetsgivarbeslut, varav 108 000 euro är en en-
gångsutgift, samt som avdrag 340 000 euro
med anledning av tjänste- och kollektivavtalet.

2008 II tilläggsb. -101 000
2008 budget 26 692 000
2007 bokslut 26 947 000
2006 bokslut 35 541 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
84 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 17 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 84 000
2008 budget 13 360 000
2007 bokslut 14 186 000
2006 bokslut 13 657 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
330 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I fråga om behovet av till-
läggsanslag har som tillägg beaktats 1 000 000
euro för ett centraliserat utbetalningssystem
och 179 000 euro för avslutandet av över-
gångsperioderna för lönesystemen i enlighet
med statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och för lönepolitiska utvecklingsåtgärder som
genomförs genom arbetsgivarbeslut, varav
66 000 euro är en engångsutgift, samt som av-
drag 849 000 euro med anledning av statens
tjänste- och kollektivavtal.

2008 II tilläggsb. 330 000
2008 budget 19 292 000
2007 bokslut 13 529 000

04. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000
euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

2008 II tilläggsb. 2 000
2008 budget 819 000
2007 bokslut 736 000
2006 bokslut 728 000

40. Understöd för bioenergiproduktion (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas även till stödjande av
investeringar i sådana anläggningar som är
större än kategorin gårdsbruksenheter och som
producerar bioenergi av handelns organiska
avfall och biprodukter och för ordnande av den
riksomfattande koordineringen och rådgiv-
ningen i fråga om bioenergi. Dessutom kom-

pletteras motiveringen till momentet så att an-
slaget även får användas för mindre konsum-
tionsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Eftersom målet är att öka
användningen av olika bioenergiråvaror ska
stöd kunna beviljas även för investeringar i an-
läggningar som producerar bioenergi av han-
delns organiska avfall och biprodukter.

För att de nationellt finansierade bioenergi-
projekten ska kunna förvaltas effektivt förut-
sätts att ett riksomfattande koordinationspro-
jekt inleds, som förhindrar överlappningar i
verksamheten och ökar samarbetet och syner-
gin mellan olika projekt och olika regioner.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 5 000 000

10. Utvecklande av landsbygden

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att om en del av bevillningsfullmakten för
2007 är oanvänd, får sådana tekniska korrige-
ringar som gäller den oanvända delen göras
2008 också i de beslut om beviljande som av-
ser programperioden 2000—2006.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland hänför sig 3 960 000
euro av anslaget under momentet till landska-
pet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  När programperioden
2000—2006 avslutas kan det eventuellt bli
nödvändigt att göra tekniska korrigeringar. Av
denna orsak kompletteras motiveringen till
momentet så att den del av bevillningsfullmak-
ten för 2007 som är oanvänd får användas även
2008 för sådana tekniska korrigeringar av de
beslut om beviljande som avser programperio-
den 2000—2006.

Av anslaget i statsbudgeten har för landska-
pet Kajanaland anvisats 2 600 000 euro, varav
1 800 000 euro beräknas hänföra sig till pro-
gramperioden 2000—2006 och 800 000 euro
till programperioden 2007—2013. För att ge-
nomföra de sista utbetalningarna som hör till
programperioden 2000—2006 behövs i mål 1-
programmet i östra Finland 3 160 000 euro för
landskapet Kajanaland, dvs. ett tillägg av
1 360 000 euro, varvid landskapet Kajanalands
andel av anslaget är sammanlagt 3 960 000 eu-
ro. Motsvarande avdrag genomförs i det övriga
mål 1-programmet i östra Finland.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 53 000 000
2007 bokslut 32 915 674
2006 bokslut 54 727 486
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62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att om en del av bevillningsfullmakten för
2007 är oanvänd, får också sådana tekniska
korrigeringar som gäller den oanvända delen
göras 2008 i de beslut om beviljande som avser
programperioden 2000—2006.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland hänför sig 2 380 000
euro av anslaget under momentet till landska-
pet Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  När programperioden
2000—2006 avslutas kan det eventuellt bli
nödvändigt att göra tekniska korrigeringar. Av
denna orsak kompletteras motiveringen till
momentet så att den bevillningsfullmakt som
överförs från 2007 får användas även 2008 för
tekniska korrigeringar av de beslut om bevil-
jande som avser programperioden 2000—
2006. 

Av anslaget i budgeten har för landskapet
Kajanaland anvisats 1 600 000 euro, varav
700 000 euro beräknas hänföra sig till pro-
gramperioden 2000—2006 och 900 000 euro
till programperioden 2007—2013. För att ge-
nomföra de sista utbetalningarna som hör till
programperioden 2000—2006 behövs i mål 1-
programmet i östra Finland 1 480 000 euro för
Kajanaland, dvs. ett tillägg av 780 000 euro,
varvid landskapet Kajanalands andel är sam-

manlagt 2 380 000 euro. Motsvarande avdrag
genomförs även i mål 1-programmet i östra
Finland.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 41 600 000
2007 bokslut 15 913 845
2006 bokslut 98 834 000

63. Utvecklande av landsbygden (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas för att anställa perso-
nal motsvarande högst 45 årsverken samt för
betalning av andra konsumtionsutgifter som är
nödvändiga för genomförandet av riksomfat-
tande forsknings- och utvecklingsprojekt som
gäller landsbygden.

F ö r k l a r i n g :  För att anslaget ska använ-
das ändamålsenligt krävs ett bemyndigande att
använda anslaget för anställning av personal
till statliga ämbetsverk och inrättningar.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 2 603 000
2007 bokslut 2 523 000
2006 bokslut 2 523 000

20. Jordbruk

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 58 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 300 000
2008 budget 32 665 000
2007 bokslut 33 492 000
2006 bokslut 32 366 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
8 690 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  I fråga om behovet av till-
läggsanslag har som avdrag beaktats
14 600 000 euro i överföring till moment
30.20.43 för finansiering av det nationella till-
läggsstödet till miljöstödet och som tillägg
5 910 000 euro i överföring från moment
28.91.41 i och med att återbäringen av energi-
skatt till lantbruket blev mindre än beräknat
2005. Överföringen gör det möjligt att betala
nationellt stöd på stödområdena A och B enligt
en sådan nivå som möjliggörs av kommissio-
nens beslut samt att stödnivåerna i fråga om det
nationella stödet på stödområde C behålls lika-
dana som 2007.

2008 II tilläggsb. -8 690 000
2008 budget 566 165 000
2007 bokslut 566 165 000
2006 bokslut 609 165 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget även får användas till betalning av ex-
portstöd för jordbruksprodukter enligt rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 och stöd för pri-
vat lagring samt utgifter för åtgärder som styr
marknaden för vissa andra jordbruksprodukter.

F ö r k l a r i n g :  I anknytning till budgeten
för 2008 ändrades lagen om interventionsfon-
den för jordbruket (1206/1994) genom en lag
som gavs i november 2007 (1019/2007) så att
utbetalningen av exportstödet för jordbruks-
produkter, stödet för privat lagring och utgifter
för åtgärder som styr marknaden för vissa an-
dra jordbruksprodukter som tidigare gjordes
med medel ur interventionsfonden överfördes
så att utbetalningen nu görs med medel ur
statsbudgeten. I budgeten anvisades anslag un-
der detta moment. Bestämmelsen i beslutsde-
len på basis av vilken stöden betalas är felak-
tig. Stöden betalas med stöd av rådets förord-
ning (EG) nr 1234/2007, inte med stöd av
lagen om interventionsfonden för jordbruket. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 607 138 000
2007 bokslut 542 244 847
2006 bokslut 633 276 190

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd för anima-
lieproduktionsdjurens välbefinnande samt
icke-produktiva investeringar (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 600 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att år
2008 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
och systemet med animalieproduktionsdjurens
välbefinnande som EU-kommissionen har
godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fat-
tas om systemet med stöd för icke-produktiva
investeringar så att de åren 2009—2017 orsa-
kar utgifter om sammanlagt högst 260 000 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget även får användas för
det nationella tilläggsstödet till miljöstödet
som helt och hållet finansieras nationellt till ett
belopp av högst 17 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från det nationella stödets moment
30.20.40. 

I den egentliga budgeten för 2008 har anvi-
sats en bevillningsfullmakt om sammanlagt
90 000 000 euro. Den grundade sig på det pro-
gram för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland 2007—2013 som Finland lade
fram för kommissionen. EU-kommissionen
godkände likväl inte vissa av de åtgärder inom
miljöstödet som Finland föreslog som en del
av programmet. För att de miljöskyddsmål
som uppställdes för programmet för utveckling
av landsbygden i Fastlandsfinland ska uppfyl-
las och för att EU-medlen ska bli använda till
fullt belopp under hela programperioden lade
Finland fram nya specialstödsåtgärder i miljö-
stödssystemet för att godkännas av kommissi-
onen. Med anledning av dessa åtgärder samt
det nationella tilläggsstödet till miljöstödet
som har lagts fram för EU-kommissionen och
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som behandlas av kommissionen ökar behovet
av fullmakt med 170 000 000 euro och är då
sammanlagt 260 000 000 euro. 

Behovet av nationellt tilläggsstöd till miljö-
stödet som helt och hållet finansieras natio-
nellt, anslaget under momentet inbegripet, har

uppskattats vara sammanlagt 361 647 000 eu-
ro, dvs. ett tillägg på 17 000 000 euro. Efter-
som 2 400 000 euro av tilläggsanslaget kan
täckas med det anslag som reserverats som sta-
tens andel och överförs från år 2007 är tillägget
14 600 000 euro.

2008 II tilläggsb. 14 600 000
2008 budget 344 647 000
2007 bokslut 268 996 000
2006 bokslut 264 629 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
644 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och för löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 331 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 644 000
2008 budget 40 253 000
2007 bokslut 39 669 000
2006 bokslut 39 489 392

41. Vissa ersättningar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för utvecklande
av metoder som gäller produktion och upprätt-
hållande av rent förökningsmaterial av potatis
till ett belopp av högst 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Situationen i fråga om ut-
sädespotatisens virussjukdomar försämrades

Utgifter på grund av verkställigheten av systemet med miljöstöd, systemet med stöd för animalie-
produktionsdjurens välbefinnande och stödsystemet för icke-produktiva investeringar och tidpunkt 
då utgifterna betalas på grund av fullmakten under de följande åren, mn euro 

2008 2009 2010 2011
Senare år

sammanlagt

System och åtgärder som gäller åren 2007—2013 338,4 342,0 342,2 341,7 70,3
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2008 57,5 64,4 64,6 64,1 66,9

Miljöstöd för jordbruket 27,4 34,8 34,8 34,8 51,8
Animalieproduktionsdjurens välbefinnande 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Icke-produktiva investeringar 0,1 0,5 0,7 0,2 -
Nationellt tilläggsstöd 17,91) 17,0 17,0 17,0 3,0
— beror på II tilläggsbudgeten 17,0 17,0 17,0 17,0 3,0

— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits år 2007 280,9 277,6 277,6 277,6 3,4
System som gäller åren 2000—2006 21,8 16,6 12,4 8,9 4,4
System som gäller åren 1995—1999 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
Sammanlagt 361,61) 360,0 356,0 351,9 76,0

1) Av behovet finansieras 2,400 milj. euro med ett anslag som överförs från föregående år.
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särskilt år 2006 och därför reserverades i II till-
läggsbudgeten för 2007 av anslaget under mo-
mentet 300 000 euro för utveckling av meto-
derna. Virussituationen har förbättrats så att
tillgången till utsädespotatis som stämmer
överens med de kvalitetskrav som uppställts i
lagen om handel med utsäde år 2008 i huvud-
sak kan garanteras, men de fortsatta åtgärderna
för att utveckla metoderna är fortfarande på
hälft.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 2 568 000
2007 bokslut 1 857 814
2006 bokslut 1 276 014

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
194 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 37 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 157 000 euro av
avslutandet av övergångsperioderna för löne-
systemen i enlighet med statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal och av lönepolitiska utveck-

lingsåtgärder som genomförs genom arbets-
givarbeslut, varav 64 000 euro är en
engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 194 000
2008 budget 16 636 000
2007 bokslut 17 168 000
2006 bokslut 16 597 000

50. Vattenhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
till att förnya dammen i Koskenkorva och till
att iståndsätta Kyro älv mellan Koskenkorva
och Kurikka. Projektet är brådskande för att
förhindra de olägenheter som uppstår i nuläget.

Miljötillståndsmyndigheten beviljade tillstånd
den 11 juni 2007 och projektet bör genomföras
inom fyra år. 

2008 II tilläggsb. 1 600 000
2008 budget 13 158 000
2007 bokslut 11 758 000
2006 bokslut 13 388 000

Beräknad användning av anslaget €

Bekämpning av växtskadegörare 1 609 000
Bekämpning av flyghavre, högst 66 000
Främjande av växtförädlingsverk-
samheten 673 000
Planer för bekämpning av flyghavre 20 000
Metoder för bekämpning av virus-
sjukdomar, högst 200 000
Sammanlagt 2 568 000
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60. Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 175 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
teckning av aktier i ett bolag som ska grundas
inom Energi- och miljöklustret.

F ö r k l a r i n g :  I fråga om behovet av till-
läggsanslag har som tillägg beaktats 1 195 000
euro på grund av avslutandet av övergångspe-
rioderna för lönesystemen i enlighet med sta-
tens tjänste- och arbetskollektivavtal och löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 833 000 euro
är en engångsutgift, samt som avdrag 20 000
euro som en överföring till moment 30.63.50,
vilket motsvarar en överföring av ett årsverke
från Skogsforskningsinstitutet till Forststyrel-
sens naturtjänster. Forskningsskogarna och na-
turskyddsområdena överfördes från Metla och
blev en del av Forststyrelsens affärsverksam-
het från och med ingången av 2008. Samtidigt
flyttade pesonal över från Metla till Forststy-
relsen.

Metla har för avsikt att köpa aktier i ett bolag
som ska grundas inom Energi- och miljö-
klustret. Till bolagets verksamhetsområde hör
att styra, samordna och finansiera innovations-
och forskningsverksamhet, bolaget har inte för
avsikt att ge vinst. Avsikten är att högst 40 000
euro ska användas för teckning av aktier.

2008 II tilläggsb. 1 175 000
2008 budget 41 436 000
2007 bokslut 40 234 000
2006 bokslut 39 593 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 380 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
orsakas av merkostnader som beror på arbets-
marknadslösningen.

2008 II tilläggsb. 2 380 000
2008 budget 42 909 000
2007 bokslut 44 173 000
2006 bokslut 45 379 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av

260 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kostnaderna för bekämp-

ningen av den exceptionellt omfattande skogs-
förödelsen på sydvästra Finlands skogscentrals
område, orsakad av röd tallstekel, uppgår till
sammanlagt 180 000 euro, och behovet av till-
läggsfinansiering är 160 000 euro.

För de korrigerande åtgärder som krävs till
följd av att förpliktelsen i fråga om åstadkom-
mande av återväxt enligt 8 § i skogslagen för-
summats och som till följd av verkställigheten
av hotet om tvångsutförande ska betalas i för-
skott av statliga medel och återkrävas av mark-
ägaren, uppskattas behovet vara 130 000 euro,
och tilläggsbehovet är 100 000 euro.

2008 II tilläggsb. 260 000
2008 budget 50 000
2007 bokslut 39 818
2006 bokslut 9 727
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63. Forststyrelsen

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
232 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag orsakas 162 000 euro av en justering av
effekterna av statens tjänste- och arbetskollek-
tivavtal och 20 000 euro av en överföring från
moment 30.60.01 som en årlig löneutgift för en
person som övergått från Skogsforskningsin-
stitutet till Forststyrelsens naturtjänster och
50 000 euro används för skötseln av fiskevatt-
nen i Loka och Porttipahda konstgjorda sjöar.

Fiske och fiskförädlingsindustri är de mest be-
tydelsefulla näringarna på området. Problemet
inom yrkesfisket är emellertid de kraftigt mins-
kande sik- och gäddfångsterna. Genom skötsel
av fiskevattnen är det möjligt att trygga existe-
rande arbetsplatser inom yrkesfisket, fiskför-
ädlingsindustrin och fisketurismen.

2008 II tilläggsb. 232 000
2008 budget 5 766 000
2007 bokslut 5 790 000
2006 bokslut 5 830 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 451 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds av lönepolitiska utvecklingsåt-
gärder som genomförs genom arbetsgivarbe-
slut, varav 89 000 euro är en engångsutgift. Av
behovet av tilläggsanslag orsakas 989 000 euro
av statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Det
anslagstillägg som orsakas av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal har beräknats med be-
aktande av att en del av verksamheten finansie-
ras med inkomster som inflyter av den avgifts-
belagda verksamheten.

2008 II tilläggsb. 1 451 000
2008 budget 50 645 000
2007 bokslut 48 114 000
2006 bokslut 47 576 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
38 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 12 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 38 000
2008 budget 3 579 000
2007 bokslut 3 357 000
2006 bokslut 3 300 000

40. Utgifter för understödjande av fastig-
hetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av stödet till pågående nyskiftesför-
rättningar och är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 400 000
2008 budget 6 000 000
2007 bokslut 4 000 000
2006 bokslut 4 000 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
223 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 100 000 euro av genomförandet
av de projekt som framställts i regeringspro-
grammet och i verkställighetsplanen för den
nationella informationssamhällsstrategin samt
av det forsknings-, statistik- och utredningsar-
bete som utförs till stöd för samordningen av

informationssamhällspolitiken och kommuni-
kationen och 123 000 euro av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 25 000 euro är en en-
gångsavgift.

2008 II tilläggsb. 223 000
2008 budget 19 115 000
2007 bokslut 18 799 000
2006 bokslut 21 195 000

24. Vägförvaltningen

01. Vägförvaltningens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
497 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 94 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 497 000
2008 budget 82 445 000
2007 bokslut 77 311 000
2006 bokslut 72 600 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
39 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget används för sådana förbättringsarbeten
inom basväghållningen som avser att främja
virkestillgången.

2008 II tilläggsb. 39 800 000
2008 budget 524 536 000
2007 bokslut 524 427 000
2006 bokslut 518 883 000
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76. Anskaffningar av jordområden samt er-
sättningar enligt landsvägslagen (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 100 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att besittningstagandet av vägom-
rådet Ring I, Åboleden—Vallberget för år
2008 har säkerställts samt av att avgränsnings-
förrättningarna i fråga om vägområden har
ökat kraftigt och av de höga förrättningsavgif-
terna för dem.

2008 II tilläggsb. 3 100 000
2008 budget 27 820 000
2007 bokslut 30 819 971
2006 bokslut 34 446 000

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

18 118 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds

118 000 euro av att det anslag för projekt Rv 6
Villmanstrand—Imatra som blivit oanvänt år
2007 har ombudgeterats och 18 000 000 euro
av att projektet genomförts snabbare än beräk-
nat. Behovet av tilläggsanslag motsvarar beho-
vet av anslag för projekten under innevarande
år. Fullmakten att ingå avtal i fråga om projek-
tet ändras inte.

2008 II tilläggsb. 18 118 000
2008 budget 170 800 000
2007 bokslut 104 733 109
2006 bokslut 52 318 829

25. Statsbidrag för väghållningen

50. Statsbidrag för underhåll och förbättring
av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas för att understö-
da den rådgivning och handledning som ges
väglag. 

F ö r k l a r i n g :  Den handledning som ges
väglag effektiviseras genom ett treårigt rådgiv-
ningsprojekt som genomförs åren 2008—
2010. Inom projektet piloteras en verksamhets-
modell för en rådgivningstelefon för den väg-
hållning som sköts av väglag för enskilda vä-

gar. Dessutom produceras handledningsmate-
rial för genomförandet av projekt för grundlig
förbättring av enskilda vägar.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 18 000 000
2007 bokslut 14 200 000
2006 bokslut 14 000 000

Projekt

Färdig för
trafik

Fullmakt
att ingå

avtal
mn €

Använt
mn €

Budgeten för
2008
mn €

 II tilläggs-
budgeten
för 2008

mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Oavslutade vägprojekt
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 2011 177,0 4,9 20,0 18,1 134,0
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30. Sjöfartsverket

01. Sjöfartsverkets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
631 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 399 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 631 000
2008 budget 33 952 000
2007 bokslut 33 241 000
2006 bokslut 34 218 000

21. Farledshållning (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
59 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

2008 II tilläggsb. 59 000
2008 budget 61 409 000
2007 bokslut 61 074 000
2006 bokslut 62 856 000

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

12 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget för far-

ledsprojektet i Torneå, 100 000 euro, är en om-
budgetering av det anslag som blivit oanvänt år
2007. Från farledsprojektet i Brahestad kan
dras av 12 500 000 euro till följd av att finan-
sieringsbehovet har preciserats i och med att
ett entreprenadavtal ingåtts. Ändringarna i an-
slaget motsvarar behovet av anslag för projek-
ten under innevarande år. Fullmakterna att slu-
ta avtal i fråga om projekten ändras inte.

2008 II tilläggsb. -12 400 000
2008 budget 19 500 000
2007 bokslut 5 474 786
2006 bokslut 5 243 107

Projekt

Färdigt

Fullmakt
att ingå avtal

mn €
Använt

mn €

Budgeten
för 2008

mn €

II tilläggs-
budgeten
för 2008

mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Oavslutade vatten-
vägsprojekt
Farleden till Torneå 2007 11,0 10,0 - 0,1 0,9
Farleden till Brahestad 2009 30,0 0,8 19,5 -12,5 22,2
Sammanlagt 41,0 10,8 19,5 -12,4 23,1



31.33 85

33. Rederiverket

I motiveringen till kapitlet ändras punkt 2. Maximibeloppet av investeringarna och investe-
ringsfullmakterna för kommande år så att Rederiverkets investeringar år 2008 får föranleda ut-
gifter om högst 110 miljoner euro. Dessutom får affärsverket 2008 ingå förbindelser i fråga om
investeringar som under följande år får föranleda utgifter om högst 110 miljoner euro. 

Vidare ändras motiveringen till punkt 3. Upplåning så att Rederiverket berättigas att uppta
långfristigt lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk till ett belopp av högst 25
miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Maximibeloppet av Rederiverkets investeringar höjs från 10 miljoner euro
till 110 miljoner euro och rätten att uppta långfristigt lån från 10 miljoner euro till 25 miljoner
euro. De föreslagna ändringarna föranleds av att byggandet av det nya fartyg som eventuellt skaf-
fas till följd av konkurrensutsättningen av isbrytartjänsterna inleds och av finansieringen av detta
samt av investeringarna för att utveckla affärsverksamheten under innevarande år.

40. Banförvaltningscentralen

01. Banförvaltningscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 218 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 200 000 euro av en överföring
från moment 31.40.21 och beloppet är avsett
att användas för att betala trafikstyrningscen-
tralens administrativa utgifter. Vidare föran-
leds 18 000 euro av avslutandet av övergångs-
perioderna för lönesystemen i enlighet med
statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

2008 II tilläggsb. 1 218 000
2008 budget 28 048 000
2007 bokslut 27 566 000
2006 bokslut 21 200 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
7 800 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 9 000 000 euro för att
förnya överbyggnaden på sträckan Porokylä—
Vuokatti i syfte att  främja virkestillgången och

som avdrag har beaktats 1 200 000 euro som
en överföring till moment 31.40.01.

2008 II tilläggsb. 7 800 000
2008 budget 327 820 000
2007 bokslut 305 002 000
2006 bokslut 280 702 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av inlösningsförrättningar och ersätt-
ningar för Kervo—Lahtis-direktbanan. År
2007 blev 800 000 euro av det anslag som re-
serverats för detta ändamål oanvänt i och med
att markinlösningsförrättningarna flyttades till
2008.

2008 II tilläggsb. 1 000 000
2008 budget 700 000
2007 bokslut 3 793 448
2006 bokslut 1 239 657
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41. Järnvägsverket

01. Järnvägsverkets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-

lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 6 000
2008 budget 4 198 000
2007 bokslut 4 081 000
2006 bokslut 1 300 000

80. Meteorologiska institutet

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
303 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder

som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 58 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 303 000
2008 budget 31 422 000
2007 bokslut 30 453 000
2006 bokslut 30 216 000

81. Havsforskningsinstitutet

01. Havsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av om
69 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 26 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 69 000
2008 budget 8 795 000
2007 bokslut 8 885 000
2006 bokslut 10 280 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 213 000 euro.

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

2008 II tilläggsb. 14 213 000
2008 budget 302 313 000
2007 bokslut 287 085 225
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 ett tillägg av
62 000 euro.

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

2008 II tilläggsb. 62 000
2008 budget 873 000
2007 bokslut 11 578 382
2006 bokslut 11 488 097

78. Byggande av trafikförbindelser till Nord-
sjö hamn (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
887 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ombudgetering av den del av
anslaget som blev oanvänd år 2007 och mot-
svarar behovet av anslag för projektet under
innevarande år. Fullmakten att ingå avtal i frå-
ga om projektet ändras inte.

2008 II tilläggsb. 887 000
2008 budget 45 400 000
2007 bokslut 72 912 783
2006 bokslut 60 992 965
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
627 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 585 000 euro av avslutandet av
övergångsperioderna för lönesystemen i enlig-
het med statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 131 000 euro är en engångsutgift och
42 000 euro överföring av löneutgifter och an-
dra utgifter för en person från moment
32.01.20 från och med den 1 juli 2008 i sam-
band med programmet för utveckling av ar-
betslivets produktivitet och kvalitet.

2008 II tilläggsb. 627 000
2008 budget 50 545 000
2007 bokslut 50 372 000
2006 bokslut 46 353 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
3 001 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 651 000 euro av avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-

lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 1 073 000 euro är en engångsutgift, och
1 350 000 euro som en engångsutgift för lö-
neutgifter och andra utgifter för 23 årsverken
fram till den 31 december på grund av att till-
synsuppgifterna inom jordbruket ökat.

2008 II tilläggsb. 3 001 000
2008 budget 83 007 000
2007 bokslut 79 936 000
2006 bokslut 78 318 000

03. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-
lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 3 000
2008 budget 1 090 000
2007 bokslut 774 000
2006 bokslut 767 000
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20. Arbetslivsprogram (reservationsanslag
3 år)

Från anslaget under momentet avdras
690 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds
42 000 euro av överföring av löneutgifter och
andra utgifter för en person till moment
32.01.01 och 648 000 euro av överföring av lö-
neutgifter och andra utgifter för 11 personer till
moment 32.20.06 från och med den 1 juli
2008.

2008 II tilläggsb. -690 000
2008 budget 3 380 000
2007 bokslut 3 330 000
2006 bokslut 4 733 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets-
och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

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

Under momentet beviljas 61 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen under mo-

mentet har justerats tekniskt genom en uteläm-
ning av ordet nettoanslag.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 61 240 000
2007 bokslut 63 730 959
2006 bokslut 59 662 361

20. Teknologi- och innovationspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
301 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 60 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 301 000
2008 budget 40 891 000
2007 bokslut 40 698 000
2006 bokslut 40 315 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
305 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att punkt 2) i det andra stycket i besluts-
delen under momentet ändras som följer:

2) för tecknande av aktie- eller andelskapital
i utvecklingsbolag, aktiebolag som utnyttjar
teknologi eller andra sammanslutningar med

begränsat ansvar samt i övertagande företag
vid utläggning av funktioner på entreprenad,
dock högst 1 500 000 euro. Statens tekniska
forskningscentral (VTT) får för detta ändamål
dessutom utnyttja sina immateriella rättigheter
såsom uppfinningar, patent och rättigheter till
datorprogram samt forskningsutrustning och
andra anläggningstillgångar samt mot gängse
vederlag på ett ändamålsenligt sätt avstå från
sitt ägande i dessa företag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

Det föreslås att det högsta anslag som finns
till förfogande för tecknande av aktie- eller an-
delskapital i utvecklingsbolag, aktiebolag som
utnyttjar teknologi eller andra sammanslut-
ningar med begränsat ansvar samt i övertagan-
de företag vid utläggning av funktioner på en-
treprenad ökas med 500 000 euro i samband
med grundande av koncentrationer av strate-
gisk spetskompetens (SHOK). Avsikten är att
placeringar i utländska bolag ska kopplas till
arbets- och näringsministeriets godkännande. 
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2008 II tilläggsb. 305 000
2008 budget 80 440 000
2007 bokslut 79 369 000
2006 bokslut 79 232 000

03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
96 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 19 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 96 000
2008 budget 9 287 000
2007 bokslut 9 300 000
2006 bokslut 9 738 000

04. Konsumentforskningscentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
27 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 5 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 27 000
2008 budget 1 986 000
2007 bokslut 1 939 000
2006 bokslut 1 945 000

05.  Mätteknikcentralens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
280 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att en ny punkt 3) fogas till det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet som
följer:

3) högst 40 000 euro till teckning av aktier i
det aktiebolag som ska bildas för verksamhe-
ten inom koncentrationen av strategisk spets-

kompetens omfattande energi- och miljöområ-
det.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är 250 000 euro av engångsnatur och för-
anleds av tryggande av Mätteknikcentralens
verksamhetsbetingelser samt 30 000 euro av
lönepolitiska utvecklingsåtgärder som genom-
förs genom arbetsgivarbeslut.

2008 II tilläggsb. 280 000
2008 budget 5 284 000
2007 bokslut 5 197 000
2006 bokslut 5 289 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
789 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 648 000 euro av överföring av
löneutgifter och andra utgifter för 11 personer
från moment 32.01.20 från och med den 1 juli
2008 i samband med programmet för utveck-
ling av arbetslivets produktivitet och kvalitet
och 141 000 euro av avslutandet av lönepoli-
tiska utvecklingsåtgärder som genomförs ge-
nom arbetsgivarbeslut, varav 27 000 euro är en
engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 789 000
2008 budget 30 490 000
2007 bokslut 29 356 000
2006 bokslut 27 991 000

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

Från anslaget under momentet avdras
2 500 000 euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya

beslut om understöd får fattas till ett belopp av
högst 210 603 000 euro år 2008.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget i anslaget och
fullmakten är 2 500 000 euro och föranleds av
överföring av finansiering som uppfyller krite-
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rierna för de minimis-stöd som beviljas bered-
nings- och förutredningsprojekt inom forsk-
nings-, utvecklings- och innovationsverksam-
het till moment 32.30.45.

2008 II tilläggsb. -2 500 000
2008 budget 171 157 000
2007 bokslut 154 882 939
2006 bokslut 150 970 296

30. Företagspolitik

01. Patent- och registerstyrelsens omkostna-
der (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
85 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 75 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 85 000
2008 budget 4 469 000
2007 bokslut -2 395 132
2006 bokslut -641 738

40. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 675 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya

understöd får beviljas till ett belopp av sam-
manlagt 29 303 000 euro år 2008.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 10 275 000
euro till fullmakten är avsett för finansiering av
Finlands deltagande i världsutställningen i
Shanghai 2010 i Kina. Förberedelserna för
Finlands deltagande påbörjades med en förut-
redning 2007 och en arkitekttävling kommer
att ordnas 2008 för den paviljong som ska byg-
gas för världsutställningen. 

Höjningen av bevillningsfullmakten beräk-
nas föranleda staten utgifter till ett belopp av
1 675 000 euro år 2008, 3 500 000 euro år
2009 och 5 100 000 euro år 2010. 

2008 II tilläggsb. 1 675 000
2008 budget 19 638 000
2007 bokslut 15 138 269
2006 bokslut 16 999 040

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 500 000 euro.

Det föreslås att motiveringen till momentet
ändras så att anslaget får användas till betal-
ning av understöd enligt lagen om stödjande av
företagsverksamhet (1068/2000), lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet (1336/2006) samt till betalning av
understöd enligt beslut om förberedande finan-
siering i form av de minimis-stöd.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya

understöd får beviljas till ett belopp av sam-
manlagt 46 178 000 euro år 2008.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av fullmakten reserveras 2 500 000
euro för understöd för förberedande finansie-
ring för forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet.

Fullmakten och anslaget som gäller under-
stöd för förberedande finansiering får använ-
das till projekt med vilka man

1) främjar små och medelstora företags för-
utsättningar att inleda nya forsknings- och ut-
vecklingsprojekt,

2) påskyndar inledandet av nya innovativa
affärsverksamheter samt

3) bistår små och medelstora företag i fråga
om internationalisering och höjande av nivån
på teknologiskt och annat kunnande som hän-
för sig till utvecklandet.
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F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget och
bevillningsfullmakten är 2 500 000 euro och
föranleds av överföring av finansiering som
uppfyller kriterierna för de minimis-stöd som
beviljas berednings- och förutredningsprojekt
inom forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsverksamhet från moment 32.20.40. Av-
sikten är att överföra de uppgifter som hänför
sig till beviljande och betalning av finansiering
för nämnda projekt från Tekes till TE-centra-
lerna från och med den 1 juli 2008.

2008 II tilläggsb. 2 500 000
2008 budget 25 633 000
2007 bokslut 12 013 637
2006 bokslut 14 172 473

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av un-

derstöd till i Finland registrerade varv för ny-
byggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg
för utvecklande och planering av en ny fartygs-

typ, för fartygets innovativa delar som kan be-
traktas som separata delar samt för utvecklan-
de och upprättande av innovativa produk-
tions-, planerings- eller logistikmetoder.

F ö r k l a r i n g :  Innovationsstöd för
skeppsbyggnad används i fem av Europeiska
unionens länder som är betydande inom
skeppsbyggnadsindustrin. I syfte att trygga
skeppsbyggnadsindustrins konkurrensförut-
sättningar har Finland underrättat Europeiska
gemenskapernas kommission om införandet
av innovationsstöd för skeppsbyggnad. Euro-
peiska gemenskapernas kommission ska ge sitt
godkännande för att stödet ska kunna införas.
Understödet ska uppfylla de krav som avses i
Europeiska gemenskapernas kommissions till-
kännagivande när det gäller rambestämmelser
för statligt stöd angående innovationsstöd till
varvssindustrin samt de krav som avses i kom-
missionens beslut angående statligt stöd och i
nationella bestämmelser.

2008 II tilläggsb. 18 000 000

40. Konsument- och konkurrenspolitik och reglering av marknaden

01. Konsumentverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
187 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att konsu-
mentrådgivningen överförs från kommunerna
till staten från och med ingången av 2009.
Överföringen bereds under innevarande år. Re-
geringen har i samband med tilläggsbudget-
propositionen till riksdagen överlämnat en pro-
position med förslag till lag om konsumentråd-
givning och till lagar om ändring av 1 § i lagen
om Konsumentverket och 30 § i självstyrelse-
lagen för Åland (RP 54/2008 rd). 

Avsikten är att 120 000 euro av tilläggsan-
slaget används till utgifter av engångsnatur för-
anledda av förberedelserna för överföringen,

vilka föranleds av löneutgifter för två personer
involverade i projektet och av köp av externa
sakkunnigtjänster.

Dessutom föranleds av behovet av tilläggs-
anslag 67 000 euro av avslutandet av över-
gångsperioderna för lönesystemen i enlighet
med statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som
genomförs genom arbetsgivarbeslut, varav
26 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 187 000
2008 budget 5 924 000
2007 bokslut 5 878 000
2006 bokslut 5 882 000



32.50 93

02. Konkurrensverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
97 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs

genom arbetsgivarbeslut, varav 63 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 97 000
2008 budget 5 281 000
2007 bokslut 5 153 000
2006 bokslut 5 074 000

50. Utveckling av regionerna

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
4 948 000 euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att under 2008 får beslut fattas så att de
får åsamka staten utgifter om högst 7 800 000
euro åren 2009—2011.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 5 300 000 euro föranleds av
kostnaderna för förbättrande av vägförbindel-
serna till gruvan i Talvivaara inklusive mervär-
desskatt så att de utgifter som detta föranleder

återbetalas av staten senast år 2011, förutsatt
att gruvverksamheten fortfarande bedrivs då.

Av anslagsökningen används 3 484 000 euro
för förbättrande av vägförbindelserna i anslut-
ning till gruvprojektet i Talvivaara inklusive
mervärdesskatt och 1 464 000 euro för sådana
förbättringsarbeten inom basväghållningen
som avser att främja virkestillgången.

2008 II tilläggsb. 4 948 000
2008 budget 46 010 000
2007 bokslut 50 158 000
2006 bokslut 44 309 000

60. Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
24 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 5 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 24 000
2008 budget 711 000
2007 bokslut 850 000
2006 bokslut 823 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att

punkt 1) i det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet ersätts med stycket nedan.

1) att med hjälp av de flexibla mekanismerna
enligt Kyotoprotokollet skaffa utsläppsenheter
i en omfattning av sammanlagt högst 10 miljo-
ner ton i anslutning till avtalsperioderna
2008—2012 och 2013—2020.
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Dessutom ersätts beslutsdelen som gäller
fullmakten under momentet med följande:

Fullmakt
År 2008 får nya förbindelser ingås till ett vär-

de av högst 24 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  När det gäller verksam-

hetsmiljön för användningen av Kyotomeka-
nismerna har det skett betydande förändringar
under det senaste året. I synnerhet till följd av
kommissionens beslut angående fördelnings-
plan som gäller Finland och kommissionens
beslut om sänkor från december 2006 (tillämp-
ning av artikel 3.4) kommer staten enligt nuva-
rande uppskattningar att behöva färre antal ut-
släppsenheter åren 2008—2012 än vad som ti-
digare beräknades. Samtidigt har det uttryckts
ett starkare behov att utnyttja mekanismerna
efter Kyotoperioden från år 2013. I den nya si-
tuationen utsträcks anskaffningen av utsläpp-
senheter till perioden 2013—2020 genom att
sammanlagt 30 000 000 euro av de fullmakter

som reserverats för utnyttjandet av mekanis-
merna under Kyotoperioden i stället inriktas på
de enheter som uppkommer efter 2013.

Avsikten är att justera fullmakten under mo-
mentet så att den motsvarar den nya situatio-
nen. Sådan fullmakt som blivit oanvänd år
2007 och som överförts till innevarande år, har
inte bundits under innevarande år. Avsikten är
att använda 14 000 000 euro för de sista an-
skaffningarna av utsläppsenheter under Kyoto-
perioden och 10 000 000 euro för anskaffning-
ar under perioden efter Kyotoperioden.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 10 000 000
2007 bokslut 1 028 511
2006 bokslut 6 222

70. Fullföljandet av EU:s strukturfondsprogram 

61. Europeiska regionala utvecklingsfon-
dens och socialfondens deltagande i EU:s
strukturfondsprogram under programperio-
den 2000—2006 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
18 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 8 133 000 euro av anslaget hänför sig
till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att betalningar för de avslutande
delarna av strukturfondsprogrammen infaller
under verksamhetsåret 2008.

2008 II tilläggsb. 18 000 000
2008 budget 191 532 000
2007 bokslut 250 833 175
2006 bokslut 251 157 798

62. Statlig medfinansiering för arbets- och
näringsministeriets vidkommande för projekt i
vilka EU:s strukturfonder deltar under pro-
gramperioden 2000—2006 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
33 749 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 6 263 000 euro av anslaget hänför sig
till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att från den fullmakt som baserar sig på
den del av bevillningsfullmakten för 2007 som
är oanvänd avdras 51 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att betalningar för de avslutande
delarna av strukturfondsprogrammen infaller
under det sista verksamhetsåret 2008.

Vid dimensioneringen av bevillningsfull-
makten har som tillägg beaktats 200 000 euro
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för den bevillningsfullmakt som baserar sig på
den oanvända bevillningsfullmakten för 2007
under moment 29.01.62 samt som avdrag en
bevillningsfullmakt på 251 000 euro som base-
rar sig på den oanvända bevillningsfullmakten
för 2007, vilket har beaktats under moment
35.10.62. 

2008 II tilläggsb. 33 749 000
2008 budget 122 678 000
2007 bokslut 182 440 041
2006 bokslut 186 004 333

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i
EU:s strukturfondsprogram under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
28 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 13 896 000 euro av bevillningsfull-
makten hänför sig till landskapet Kajanaland i
enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
projekt under programperioden 2007—2013
fördröjs.

2008 II tilläggsb. -28 000 000
2008 budget 112 116 000
2007 bokslut 1 243 227

65. Statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
22 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 9 008 000 euro av bevillningsfullmak-
ten hänför sig till landskapet Kajanaland i en-
lighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
projekt under programperioden 2007—2013
fördröjs.

2008 II tilläggsb. -22 000 000
2008 budget 89 043 000
2007 bokslut 1 034 695

80. Arbetskraftspolitiken

01. Omkostnader inom arbetskraftsärende-
nas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 332 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 1 172 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 2 332 000
2008 budget 150 997 000
2007 bokslut 145 561 000
2006 bokslut 142 825 986

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
16 895 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 15 000 000 euro av preciserade
uppskattningar av användningen av arbets-
kraftspolitisk vuxenutbildning, startpeng och
flyttbidrag enligt verksamhetsmodellen för
omställningsskydd och 1 895 000 euro som
engångsutgift för det bidrag som Europeiska
globaliseringsfonden beviljat med anledning
av uppsägningarna vid Perlos Oyj. Motsvaran-
de inkomster har antecknats under moment
12.32.99.
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2008 II tilläggsb. 16 895 000
2008 budget 554 422 000
2007 bokslut 490 806 770
2006 bokslut 469 398 752
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 310 000 euro av avslutandet av
övergångsperioderna för lönesystemen i enlig-
het med statens tjänste- och arbetskollektivav-
tal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 65 000 euro är en engångsutgift och
190 000 euro föranleds av åtgärder för inrät-
tande av en riksomfattande förvaltningsenhet
för läkarhelikopterverksamheten. Förvalt-
ningsenheten ansvarar för konkurrensutsätt-
ningen och övervakningen av den helikopter-
transportservice som akutvårdssystemen behö-
ver. Avsikten är att staten deltar i
förvaltningsenhetens anläggnings- och drifts-
kostnader under beredningsskedet fram till juli
2010. Den statliga budgetfinansieringen under
övergångsperioden uppgår till högst 800 000
euro. Dessutom har i tilläggsanslaget beaktats
500 000 euro för extra utgifter som hänför sig
till beredningen av organisationsförändringar-
na inom förvaltningsområdet.

2008 II tilläggsb. 1 000 000
2008 budget 38 763 000
2007 bokslut 36 316 000
2006 bokslut 35 057 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
33 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 18 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 33 000
2008 budget 2 020 000
2007 bokslut 1 961 000
2006 bokslut 1 837 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
432 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 220 000 euro av löneutgifter och
andra omkosnader för att avveckla anhopning-
en av ärenden fr.o.m. 1.7.2008, 162 000 euro
av en justering av det uppskattade anslagsbe-
hovet och 50 000 euro av avslutandet av över-
gångsperioderna för lönesystemen i enlighet
med statens tjänste- och arbetskollektivavtal
och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som
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genomförs genom arbetsgivarbeslut, varav
29 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 432 000
2008 budget 3 060 000
2007 bokslut 3 000 000
2006 bokslut 1 964 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 314 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut och är en engångsut-
gift.

2008 II tilläggsb. 1 314 000
2008 budget 718 000
2007 bokslut 718 000
2006 bokslut 72 032

05. Omkostnader för statens skolhem (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
484 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut och är en engångsut-
gift.

2008 II tilläggsb. 484 000
2008 budget 603 000
2007 bokslut 603 000
2006 bokslut 613 293

28. Främjande av social- och hälsovårdens
servicesystem med hjälp av datateknik samt
byggande av behövlig infrastruktur (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 297 000 euro.
Anslaget får användas för slutförande av för-

valtningsområdets projekt Tieto 2005 (Infor-
mation 2005).

F ö r k l a r i n g :  Behovet av anslag föran-
leds av en ombudgetering av det treåriga reser-
vationsanslag som i den andra tilläggsbudge-
ten för 2005 beviljats för projektet Tieto 2005
(Information 2005) och som delvis är oanvänt,
för slutförande av projektet på planerat sätt.

2008 II tilläggsb. 297 000

02. Tillsyn

01. Omkostnader för Rättsskyddscentralen
för hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
40 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 8 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 40 000
2008 budget 6 025 000
2007 bokslut 4 404 000
2006 bokslut 3 513 000

02. Omkostnader för Social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
66 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
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derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 17 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 66 000
2008 budget 5 281 000
2007 bokslut 5 021 000
2006 bokslut 5 041 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
91 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-
betsgivarbeslut, varav 18 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 91 000
2008 budget 12 165 000
2007 bokslut 11 833 000
2006 bokslut 11 642 000

03. Forskning och utveckling

01. Omkostnader för Forsknings- och ut-
vecklingscentralen för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
216 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 46 000 euro är
en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 216 000
2008 budget 24 294 000
2007 bokslut 23 529 000
2006 bokslut 22 682 000

02. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
285 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av lönepolitiska ut-
vecklingsåtgärder som genomförs genom ar-

betsgivarbeslut, varav 57 000 euro är en en-
gångsutgift.

2008 II tilläggsb. 285 000
2008 budget 34 994 000
2007 bokslut 34 510 000
2006 bokslut 35 279 000

03. Omkostnader för Utvecklingscentralen
för läkemedelsbehandling (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
18 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut och är en engångsut-
gift.

2008 II tilläggsb. 18 000
2008 budget 1 370 000
2007 bokslut 1 339 000
2006 bokslut 1 333 000
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62. Statlig medfinansiering för social- och
hälsovårdsministeriets vidkommande för pro-
jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
200 000 euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så, att om en del av bevillningsfull-
makten för programperioden 2000—2006 är

oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2008.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av slutförandet av utbetalningar som
följer av bevillningsfullmakter som bundits
under programperioden 2000—2006.

2008 II tilläggsb. 200 000
2008 budget 4 900 000
2007 bokslut 6 516 690
2006 bokslut 5 092 277

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras
9 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en
ökning av den arbetskraftspolitiska vuxenut-
bildningen.

2008 II tilläggsb. -9 000 000
2008 budget 452 000 000
2007 bokslut 459 500 000
2006 bokslut 525 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Punkt 4) i det andra stycket i beslutsdelen un-

der momentet ändras som följer:
4) betalning av ersättning för uppehälle för

personer som får arbetslivsträning och arbets-
praktik i enlighet med lagen om offentlig ar-
betskraftsservice.

Dessutom ändras det tredje stycket i besluts-
delen under momentet som följer:

Lönesubventionens och startpengens grund-
del budgeteras enligt prestationsprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Ändringarna föranleds av
överföringen av kostnaderna för försäkrings-
skyddet för personer som får arbetsmarknads-

stöd och  deltar i arbetspraktik eller arbets-
livsträning till att finansieras under moment
32.80.51. Den anslagsminskning som beror på
detta ingår i budgeten för 2008.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något avdrag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 699 500 000
2007 bokslut 672 281 210
2006 bokslut 744 970 542

54. Studiesociala förmåner för dem som del-
tar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
9 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning av den arbetskraftspoli-
tiska vuxenutbildningen.

2008 II tilläggsb. 9 000 000
2008 budget 141 000 000
2007 bokslut 127 169 942
2006 bokslut 120 390 520



33.30 101

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Det tredje stycket i beslutsdelen under mo-
mentet ändras som följer:

Folkpensionsanstalten får använda högst
89 000 000 euro till finansiering av behovsprö-
vad individuell rehabilitering enligt lagen om
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmå-
ner och rehabiliteringspenningförmåner och
högst 12 800 000 euro till finansiering enligt
samma lag av individuella rehabiliteringspro-
jekt, grundlig förbättring av rehabiliteringsan-
stalter, stöd för dessa anstalters drift, förebyg-
gande av sjukdomar samt forsknings- och ut-

vecklingsprojekt som avser rehabilitering,
förebyggande av sjukdomar och sjukförsäk-
ringen.

F ö r k l a r i n g :  Ändringarna föranleds av
en rättelse av ett tekniskt fel i den ordinarie
budgeten.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 1 175 000 000
2007 bokslut 1 128 408 918
2006 bokslut 1 092 464 514

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
499 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 315 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 499 000
2008 budget 26 846 000
2007 bokslut 25 672 000
2006 bokslut 24 520 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för ut-
bildning av specialister i företagshälsovård
(reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

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

2008 II tilläggsb. —
2008 budget 2 700 000
2007 bokslut 2 700 000
2006 bokslut 2 700 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
385 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avslutandet av övergångsperio-
derna för lönesystemen i enlighet med statens
tjänste- och arbetskollektivavtal och av löne-
politiska utvecklingsåtgärder som genomförs
genom arbetsgivarbeslut, varav 220 000 euro
är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 385 000
2008 budget 32 256 000
2007 bokslut 35 146 000
2006 bokslut 36 812 000

02. De regionala miljöcentralernas omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
779 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 150 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 779 000
2008 budget 67 408 000
2007 bokslut 67 355 000
2006 bokslut 65 619 605

03. Miljötillståndsverkens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
97 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en engångsutgift för avslutandet
av övergångsperioderna för lönesystemen i en-
lighet med statens tjänste- och arbetskollektiv-
avtal.

2008 II tilläggsb. 97 000
2008 budget 4 979 000
2007 bokslut 4 722 000
2006 bokslut 4 685 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
633 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 364 000 euro av statens tjänste-
och arbetskollektivavtal och 269 000 euro av
avslutandet av övergångsperioderna för löne-
systemen i enlighet med statens tjänste- och ar-
betskollektivavtal och av lönepolitiska utveck-
lingsåtgärder som genomförs genom arbets-
givarbeslut, varav 114 000 euro är en
engångsutgift.
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2008 II tilläggsb. 633 000
2008 budget 26 385 000
2007 bokslut 25 212 000
2006 bokslut 24 606 000

10. Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
till utgifter för upprätthållande av oljebekämp-
ningsberedskapen i de nio farledsservice- och
oljebekämpningsfartyg som Rederiverket
äger. Rederiverket höjde år 2007 den bered-
skapsavgift som tas ut av Finlands miljöcentral
med 1,2 miljoner euro, så att avgiften motsva-
rar kostnaderna för att hålla fartygen i bered-
skap och för att använda dem. Anslaget i bud-
geten för 2008 höjs i motsvarande grad för att
trygga oljebekämpningsberedskapen.

2008 II tilläggsb. 1 200 000
2008 budget 3 000 000
2007 bokslut 3 866 482
2006 bokslut 2 467 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
695 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Effekterna av statens
tjänste- och arbetskollektivavtal, som trädde i
kraft i oktober 2007, på löneutgifterna för
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgif-
ter uppgår åren 2007 och 2008 till sammanlagt
794 000 euro. Behovet av tilläggsanslag är
695 000 euro med beaktande av 99 000 euro
som redan beviljats i budgeten för 2008.

2008 II tilläggsb. 695 000
2008 budget 24 059 000
2007 bokslut 24 078 000
2006 bokslut 24 038 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 168 000 euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att nya beslut om beviljande av
medel får fattas till ett belopp av 251 000 euro
år 2008.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten föranleds av en ändring av fördel-
ningen mellan förvaltningsområdena av finan-
sieringen av Västra Finlands mål 2-program
och den har beaktats som avdrag av den del av
bevillningsfullmakten för 2007 som är oan-
vänd under moment 32.70.62.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av ovan
anförda ökning av fullmakten och av att tidiga-
re års utbetalningar överförts till det sista utbe-
talningsåret för programperioden 2000—2006.

2008 II tilläggsb. 1 168 000
2008 budget 6 484 000
2007 bokslut 9 900 818
2006 bokslut 9 094 744

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning
av miljöskador och utrustning för luftövervak-
ning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
2 000 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för utgifter för
förnyande av övervakningsutrustningen i
Gränsbevakningsväsendets två flygplan för
luftövervakning.

F ö r k l a r i n g :  För att förbättra förmågan
att bekämpa miljöskador och upprätthålla en
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tillräcklig övervakning av olagliga utsläpp i
enlighet med bl.a. rekommendationerna i kon-
ventionen om skydd av Östersjöområdet krävs
att Finlands miljöcentral förnyar miljööver-
vakningsutrustningen i Gränsbevakningsvä-
sendets två flygplan för luftövervakning. För-
nyandet är nödvändigt på grund av att den nu-
varande utrustningen, som införskaffats år
1992, är tekniskt föråldrad och även på grund
av att Finlands övervakningsskyldighet har ut-
ökats. I den andra tilläggsbudgeten för 2006
beviljades 3 miljoner euro för förnyandet av
utrustningen. Eftersom kostnadsnivån har sti-
git räcker det anslag som beviljades tidigare

endast för förnyande av utrustningen i det ena
planet.

För utgifterna för den nya övervakningsut-
rustningen ansöks om ersättning hos olje-
skyddsfonden som även har ersatt tidigare
motsvarande anskaffningar.

Momentets rubrik har ändrats.

2008 II tilläggsb. 2 000 000
2008 budget 23 000 000
2007 bokslut 23 000 000
2006 bokslut 5 000 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och ut-
vecklingscentralen för boendet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
33 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder
som genomförs genom arbetsgivarbeslut, va-
rav 7 000 euro är en engångsutgift.

2008 II tilläggsb. 33 000
2008 budget 4 935 000
2007 bokslut 4 668 000
2006 bokslut 4 650 000

60. Överföring till statens bostadsfond
Motiveringen till momentet kompletteras så

att i de kommuner som förbundit sig till av-
siktsförklaringen mellan staten och kommu-
nerna i Helsingforsregionen får år 2008 av sta-
tens bostadsfonds medel med stöd av statsun-
derstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna
startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst
10 000 000 euro till dem som låter bygga hy-
resbostäder och bostadsrättsbostäder enligt la-
gen om räntestöd för hyresbostadslån och bo-

stadsrättshuslån (604/2001) för andra än grup-
per med särskilda behov. Startbidraget uppgår
till 10 000 euro per ovan avsedd nybyggd bo-
stad, vilket belopp dras av från räntestödslå-
nets belopp. Bidraget beviljas av Finansie-
rings- och utvecklingscentralen för boendet
och det kan hänföra sig till en bostad i ett ob-
jekt som har beviljats ett lån som godkänts som
räntestödslån år 2008.

F ö r k l a r i n g :  På grund av de senaste
årens eftersläpning i Helsingforsregionen när
det gäller produktionen av räntestödshyresbo-
städer avsedda för andra än grupper med sär-
skilda behov, tas i de kommuner som förbundit
sig till statens och kommunernas avsiktsförkla-
ring gällande Helsingforsregionen utöver rän-
testödet i bruk också ett särskilt tidsbundet
startbidrag för åren 2009—2011.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

2008 II tilläggsb. —
2008 budget —
2007 bokslut —
2006 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

160 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på föränd-

ringar i den allmänna räntenivån och baserar
sig på en uppskattning som uppgjorts utifrån
utfallet för januari—april.

2008 II tilläggsb. -160 000 000
2008 budget 2 343 000 000
2007 bokslut 2 323 431 221
2006 bokslut 2 245 286 722

Avdrag (mn euro)

Serieobligationslån -145
Skuldförbindelselån -15
Sammanlagt  -160
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Huvudtitel 37
MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
633 755 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  För nettoamorteringar till
nominellt värde antecknas ett tillägg av
633 755 000 euro, varvid beloppet av netto-
amorteringarna till nominellt värde är
2 434 011 000 euro. Inberäknat posterna för
skuldhantering uppgår beloppet av nettoamor-
teringar till sammanlagt 2 482 011 000 euro år
2008.

2008 II tilläggsb. 633 755 000
2008 budget 1 848 256 000
2007 bokslut 2 924 731 829
2006 bokslut 1 486 387 905

Beräknad användning av 
anslaget €

Nettoamorteringar till nominellt 
värde (netto) 2 434 011 000
Emissionsförluster (netto) 25 000 000
Kapitalförluster (netto) 23 000 000
Sammanlagt 2 482 011 000


