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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2009.

Utsikter för ekonominVärldsekonomin är inne i en recession och ett nytt uppsving ser ut
att flyttas längre in i framtiden än beräknat. Den instabilitet som har
varit rådande i ett drygt år på de internationella finansmarknaderna
förvärrades till en kris hösten 2008, och i månadsskiftet oktober-no-
vember spreds verkningarna snabbt över världen. Som en följd av
globaliseringen inom handel och finansiering drabbas alla ekonomi-
områden av konjunkturnedgången samtidigt. Massiva och brett
upplagda stödåtgärder hösten 2008 hade en lugnande effekt på
marknaderna för kortfristiga lån mellan bankerna, medan åtgärder-
na inte ännu nämnvärt har underlättat situationen på kreditmarkna-
derna, åtminstone inte för företagskunder. Finansieringskrisen har
spritt sig till realekonomin, vilket förstärker den nedåtgående spira-
len. Betydande världsomspännande penning- och finanspolitiska
stimulansåtgärder skapar emellertid en grund för ett nytt uppsving
inom ekonomin, men en vändning till det bättre torde tidigast kunna
ske först i slutet av innevarande år.

Tillväxten i den inhemska nationalprodukten mattades snabbt av
i slutet av år 2008, då priset på finansiering steg och efterfrågan på
bostadsmarknaden minskade, vilket försämrade situationen på
byggnadsmarknaden. De negativa effekterna förstärktes av att läget
på exportmarknaden försämrades snabbt och i betydande utsträck-
ning, och detta ledde till en nedgång i nya beställningar samt i indus-
triproduktionen. Förändringen i slutet av år 2008 var kännbar, och
den resulterade i en dålig utgångssituation för år 2009.

En nedgång i byggandet, annan investeringsverksamhet och ex-
porten leder till ökad arbetslöshet, som i år kommer att stiga till i ge-
nomsnitt drygt 8 procent av arbetskraften. Detta leder till att hushål-
len blir försiktigare och ökar sitt sparande. Inflationen avtar snabbt
särskilt till följd av att energikostnaderna minskar och räntorna
sjunker, och i genomsnitt kommer konsumentpriserna att stiga med
ungefär en procent år 2009. Som en följd av den minskande infla-
tionen, de ökande inkomsterna samt lättnaderna i beskattningen av
arbete och pensionsinkomster stiger köpkraften, men eftersom kon-
sumenterna är försiktiga kommer den förbättrade köpkraften inte
fullt ut att återspeglas i konsumtionen, och totalproduktionen ökar
således endast p.g.a. tillväxten i den offentliga efterfrågan. Total-
produktionen minskar i år med över 2 procent, fastän stimulansåt-
gärderna i tilläggsbudgetpropositionen gör svackan i ekonomin
mindre och förhindrar att arbetslösheten ökar. Finland är ett land
som är beroende av utvecklingen inom exporten och därför åter-
hämtar sig den finska ekonomin i takt med att exportefterfrågan nor-
maliseras. Om världsekonomin återhämtar sig som väntat under
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årets senare hälft, torde den rådande konjunkturnedgången nå bot-
ten ännu i år. Återhämtningen kan gå snabbt, eftersom lagren med
slutprodukter har anpassats till en mindre efterfrågan under kon-
junkturnedgången.

Den offentliga ekonomins finansiella ställning var ännu år 2008
relativt stark. Den kännbara konjunktursvängningen och de effekti-
va stimulansåtgärderna minskar dock överskottet snabbt, och redan
i år kommer de offentliga samfundens finansiella överskott att för-
svinna. Enligt en färsk prognos från Europeiska kommissionen
kommer så gott som alla andra EU-stater också att uppvisa under-
skott både i år och nästa år. Kommissionen uppskattar att underskot-
tet inom euroområdet sjunker till 4 procent år 2009 och att skuld-
kvoten stiger till drygt 70 procent i förhållande till totalproduktio-
nen.

Tydligast och snabbast syns den offentliga ekonomins försvagade
tillstånd i Finland i statsfinanserna, framför allt i de influtna kon-
junkturkänsliga skatteinkomsterna, i synnerhet samfundsskatt och
skatt som betalas på överlåtelsevinster. Även kapitalinkomsterna
kommer att minska märkbart i jämförelse med den höga nivån under
de senaste åren. Utgifterna utanför ramarna för statsfinanserna, så-
som utgifter som hänför sig till skötsel av arbetslösheten och finan-
siella investeringar som hänför sig till stimulansåtgärderna, ökar, li-
kaså de stimulansåtgärder bl.a. i trafikprojekt som inkluderas i ra-
men. Underskottet enligt nationalräkenskaperna uppgår år 2009 till
-2,3 procent i förhållande till totalproduktionen.

Även den kommunala ekonomin kommer att uppvisa underskott i
år. Den försvagade ekonomiska situationen inverkar först och
främst på ekonomin särskilt i de kommuner där beroendet av sam-
fundsskatt är stort. Situationen inom den kommunala ekonomin ho-
tar att förvärras ytterligare år 2010, om man inte lyckas stävja ut-
giftsutvecklingen. Underskottet enligt de offentliga samfundens
bokföring uppgår till -0,4 procent i förhållande till totalproduktio-
nen år 2009.

Den offentliga skulden, som år 2008 internationellt sett var rätt li-
ten, dvs. uppskattningsvis 33 procent i förhållande till totalproduk-
tionen, ökar märkbart i år. Utöver statens upplåning ökar även kom-
munernas skuldsättning och den offentliga skuldens förhållande till
BNP torde öka med minst 5 procentenheter till 38 procent.

Inkomstposterna I tilläggsbudgetpropositionen sänks kalkylen över de ordinarie in-
komsterna med ett nettobelopp på 2 867 miljoner euro, varav sänk-
ningen av skatteinkomstposterna uppgår till 2 620 miljoner euro.

Intäktskalkylen över inkomstskatt minskar med 1 620 miljoner
euro, varav 100 miljoner euro är en minskning av skatten på för-
värvs- och kapitalinkomster och 1 520 miljoner euro är en minsk-
ning av intäktskalkylen över samfundsskatt. Minskningen av skat-
ten på förvärvs- och kapitalinkomster beror i huvudsak på den för-
utsedda ökningen av arbetslösheten och på minskningen av
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intäktskalkylen över samfundsskatt från de belopp som inflöt år
2008 samt på företagens försämrade resultatutveckling.

Intäktskalkylen över mervärdesskatten sänks med 603 miljoner
euro på grund av uppgifterna om utfallet år 2008 och de försvagade
ekonomiska utsikterna. Intäktskalkylen över energiskatten sänks
med 47 miljoner euro med anledning av att kalkylen över energi-
konsumtionen har sänkts på grund av de minskade influtna belop-
pen och de försvagade ekonomiska utsikterna.

Intäktskalkylen över bilskatten sänks med 250 miljoner euro på
grund av att den ekonomiska utvecklingen har varit svagare än be-
räknat. Överlåtelseskatten sänks med 100 miljoner euro till följd av
de influtna beloppen och den ekonomiska utvecklingen som varit
svagare än beräknat.

Med anledning av att Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab
är försatt i likvidation uppskattas 23,7 miljoner euro inflyta till sta-
ten och dessutom intäktsförs 20 miljoner euro från Statens säker-
hetsfond.

Kalkylen över ränteintäkter på depositioner sänks med 73 miljo-
ner euro med anledning av sänkningen av depositionsräntorna. Kal-
kylen över utdelningsinkomster sänks med 250 miljoner euro med
anledning av företagens försvagade resultatutveckling i synnerhet
under slutet av år 2008.

Balans och statsskuldenMed beaktande av avdragen på 2 867 miljoner euro från de ordi-
narie inkomsterna och tilläggen på 2 738 miljoner euro till anslagen
uppvisar tilläggsbudgetpropositionen för år 2009 ett underskott på
5,6 miljarder euro. Statens nettoupplåning år 2009 föreslås uppgå
till 8,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 62,6 miljar-
der euro i slutet av år 2009, vilket är ca 34 % i förhållande till brut-
tonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2007
Bokslut

2008
Godkänd

budget
(budget +

tilläggs-
budgetarna)

2009
Godkänd

budget

2009
Regeringens
proposition

2009
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 40 327 44 388 46 291 2 738 49 030
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 341 2 289 2 173 - 2 173
Minskning av statsskulden 
(huvudtitel 37) 2 925 1 395 - - -
— Nettoamorteringar 2 920 1 347 - - -
— Skuldhantering 5 48 - - -
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Ramen för valperioden Den tilläggsbudgetmotion för år 2009 som inkluderas i ramen
uppgår till 300 miljoner euro. Av tilläggsbudgetmotionen för år
2008 blev 74,2 miljoner euro oanvänt, och detta belopp är disponi-
belt år 2009. Förslagen till anslag i tilläggsbudgetpropositionen
uppgår till sammanlagt 2 738 miljoner euro, varav de utgifter som
ska hänföras till ramen uppgår till 205 miljoner euro.

Åtgärder som stimulerar 
ekonomin

I stimulanspaketet föreslås att finansiering anvisas för offentliga
investeringar, t.ex. trafikprojekt och reparationsbyggande. Det före-
slås en ökning av fullmakten för räntestödslån för byggande samt
ökad företags- och exportfinansiering. Dessutom föreslås att arbets-
givares folkpensionsavgift sänks med 0,8 procentenheter från och
med den 1 april 2009 och avskrivningsrätten för åren 2009 och 2010
föreslås bli utökad. Hotet om ökad arbetslöshet försöker man lindra
genom sysselsättningsåtgärder och utbildningspolitiska åtgärder.

De åtgärder som är avsedda att stimulera ekonomin skulle leda till
att projekt på sammanlagt 1,6 miljarder euro kan påbörjas, om man
räknar in kommunernas och den privata sektorns satsningar i detta
belopp. Sänkningen av arbetsgivares folkpensionsavgift och den ut-
ökade avskrivningsrätten inom produktionsverksamhet, stimulans-
paketet inkluderat, uppgår till 2,0 miljarder euro. Jämvikten i bud-
getekonomin försvagas med ca 0,7 miljarder euro och ramutgifterna
ökar med 216 miljoner euro. Åtgärdernas omedelbara konsekvenser
för sysselsättningen är sammanlagt ca 18 000 årsverken, och ca
25 000 årsverken med de indirekta konsekvenserna inkluderade.
Dessutom föreslås att sammanlagt 2,6 miljarder euro ska anvisas för
företags- och exportfinansiering.

Investeringar i trafikpro-
jekt och vattenbyggnad

Det föreslås att anslaget för basväghållning ökas med 50 miljoner
euro, varav 45,8 miljoner euro riktas till Vägförvaltningen och 4,2
miljoner euro till anslaget för landskapet Kajanaland. Det föreslås
att anslaget för basbanhållning ökas med 21,5 miljoner euro.

Vissa trafikprojekt föreslås bli tidigarelagda så att de påbörjas år
2009, en del av dem med specialfinansiering. Det föreslås att väg-
projektet rv 51 Kyrkslätt—Stensvik godkänns med en fullmakt att
ingå avtal för 80 miljoner euro, vägprojektet rv 14 Nyslotts centrum,
I etappen, med en fullmakt att ingå avtal för 25 miljoner euro, väg-
projektet rv 5 Päiväranta—Vuorela med en fullmakt att ingå avtal

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 212 45 783 43 880 -2 867 41 013
— Skatteinkomster 36 711 37 753 37 295 -2 620 34 675
— Övriga inkomster 6 501 7 470 6 586 -247 6 338
— Kumulativt överskott - 560 - - -
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) - - 2 411 5 606 8 017
— Nettoupplåning - - 2 639 5 606 8 245
— Överföring från statsverket till statens 
kärnavfallshanteringsfond - - -180 - -180
— Skuldhantering - - -48 - -48
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för 90 miljoner euro, vägprojektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu med
en fullmakt att ingå avtal för 35 miljoner euro och projektet fördju-
pande av farleden till Mäntyluoto i Björneborg med en fullmakt att
ingå avtal för 9,2 miljoner euro. Det föreslås att fortsättningen på
första etappen av förbättrandet av servicenivån på banavsnittet Sei-
näjoki—Uleåborg godkänns med en fullmakt att ingå avtal för 40
miljoner euro och att projektet helt finansieras med VR-Groups fi-
nansiering. Dessutom föreslås att Luftfartsverkets egna investering-
ar görs i snabbare takt genom att ett anslag på 6 miljoner euro god-
känns för en utvidgningsinvestering på 21 miljoner euro för passa-
gerarterminalen på Uleåborgs flygplats samt genom att minska
kravet på intäktsföring av vinsten för år 2009 med ett belopp som
motsvarar kostnaderna på högst 10 miljoner euro för reparationsar-
beten på Helsingfors—Vanda flygplats.

Det föreslås att genomförandet av det riksomfattande bredbands-
projektet inleds år 2009 genom att Kommunikationsverket beviljas
en fullmakt att ingå avtal för 66 miljoner euro för statsunderstöd
som beviljas teleföretag så att statsunderstödet kan vara högst en
tredjedel av kostnader och högst samma belopp som landskapen,
kommunerna samt EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder fi-
nansierar gemensamt.  För Meteorologiska institutet föreslås ett an-
slag på 3,2 miljoner euro för utvecklande av infrastrukturen för en
satellitjordstation i Sodankylä.

För nya vatten- och avloppsarbeten samt vattendragsarbeten som
snabbt kan påbörjas föreslås en ökning på 4 miljoner euro och för
miljöarbeten sammanlagt 2 miljoner euro. Dessutom föreslås ett an-
slag på 0,2 miljoner euro av engångsnatur för det s.k. Vesijärvipro-
jektet, dvs. kostnaderna för byggande av ett ställe för mottagning
och första hantering av fångster från vårdfiske i Niemi hamn i Lah-
tis stad.

Reparationsbyggande och 
bostadsproduktion

Det föreslås att Senatfastigheters investeringsfullmakt ska höjas
med 30 miljoner euro, och Senatsfastigheters investeringar får där-
med ge upphov till utgifter på sammanlagt 370 miljoner euro år
2009. Likaså föreslås det att affärsverkets upplåningsfullmakt höjs
med 30 miljoner euro. Den utökade fullmakten är avsedd för en ti-
digareläggning av olika investeringsprojekt, och enligt förslaget in-
går bl.a. totalrenoveringar av fängelsebyggnader, en totalrenovering
och utbyggnad av Statens konstmuseums lagerutrymmen i Vermo
och en totalrenovering och utbyggnad av Mikael-skolans utrymmen
bland de projekt som ska inledas redan under innevarande år.

En anslagsökning på 9 miljoner euro föreslås för grundlig renove-
ring av skolor. För grundlig renovering av daghem och ålderdoms-
hem föreslås likaledes ett anslag på 9 miljoner euro i statsunderstöd.

Av ofördelade tippnings- och penninglotterivinstmedel anvisas
sammanlagt 30 miljoner euro för projekt med anknytning till veten-
skap, konst, idrott och motion samt ungdomsarbete i syfte att stimu-
lera och upprätthålla sysselsättningen.
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För att stimulera byggnadsverksamheten i ett läge där den sam-
manlagda effekten av att konjunkturtoppen inom husbyggandet har
passerats och att det råder en internationell finanskris håller på att
leda till en exceptionellt hård åtstramning av byggnadsverksamhe-
ten, uppmuntras sådana renoveringar som bostadsaktiebolag och
hyresbolag inleder mellan den 1 februari och den 31 december 2009
med konjunkturunderstöd på sammanlagt 125 miljoner euro.

Nyproduktion av bostäder understöds också undantagsvis med
kortfristiga räntestöd enligt den nya s.k. mellanmodellen för lån,
som gäller nya hyresbostäder. I anslutning till modellen utökas full-
makten för beviljande av räntestödslån för bostadsproduktion och
bostadsreparation med 250 miljoner euro till sammanlagt 1 170 mil-
joner euro.

Anskaffning av försvars-
materiel

För försvarsmaterielanskaffningar av engångsnatur föreslås ett
anslag på 10 miljoner euro.

Oljebekämpningsfartyget För totalrenovering av oljebekämpningsfartyget Halli föreslås ett
anslag på 7 miljoner euro.

Företags- och export-
finansiering

Det föreslås att den exportfinansiering som tillfälligt tagits in i
årets budget höjs från tidigare 1 200 miljoner euro till sammanlagt
3 000 miljoner euro, och fullmakten att bevilja Finlands Exportkre-
dit Ab lån i statsbudgeten föreslås därför bli utökad med 2 500 mil-
joner euro. I anslutning till Finlands Industriinvestering Ab ska det
inrättas en fond med uppgift att investera i sådana i övrigt livskraf-
tiga företag som har råkat i tillfälliga svårigheter på grund av kon-
junkturnedgången, och det föreslås därför att ett anslag på 100 mil-
joner euro för kapitaliseringen av Finlands Industriinvestering Ab
tas in i tilläggsbudgeten.

För ersättning av Finnvera Abp:s förluster föreslås ett tilläggsan-
slag på 15 miljoner euro.

Rådgivningstjänster Ett tilläggsanslag på 0,2 miljoner euro föreslås för införande av
temporära rådgivningstjänster för små företag. För politikområdet
företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet föreslås ett
tillägg på 1,5 miljoner euro för ekonomi- och skuldrådgivning.

Skatter och socialskydds-
avgifter

Det föreslås att arbetsgivares folkpensionsavgift ska sänkas med
0,8 procentenheter från och med 1.4.2009, vilket i sin tur leder till
en minskning av arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn,
kommunerna och församlingarna. Den minskade folkpensionsav-
giften ökar statens utgifter med anledning av folkpensionslagen
med ca 387 miljoner euro 2009.

Det föreslås att det maximala beloppet av de avskrivningar som
kan göras från anskaffningsutgifterna för byggnader, maskiner och
anordningar för åren 2009 och 2010 fördubblas jämfört med ordina-
rie avskrivningar. De förhöjda avskrivningarna beräknas minska
skatteinkomsterna med ca 40 miljoner euro 2009 och ca 75 miljoner
euro år 2010.
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Sysselsättnings- och 
utbildningspolitiska 
åtgärder

Det föreslås ett tilläggsanslag på 3 miljoner euro för grundläggan-
de yrkesutbildning, vilket motsvarar en ökning av antalet elever
med ca 750. Även för yrkesinriktad tilläggsutbildning föreslås ett
tilläggsanslag på 4 miljoner euro. För den nya utbildningen av läro-
avtalstyp för högskoleutbildade föreslås ett anslag på 1 miljon euro,
medan ett anslag på 3 miljoner euro riktas till den vuxenutbildning
som leder till yrkeshögskoleexamen i syfte att öka utbudet av sådan
utbildning.

För åtgärder i syfte att förebygga negativa följder av konjunktur-
nedgången för företagsverksamheten och sysselsättningen föreslås
ett tillägg på 25 miljoner euro för Tekes vidkommande för fullmak-
ter och lån för innevarande år. För arbetskrafspolitisk utbildning fö-
reslås ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro och för startpeng ett till-
läggsanslag på 5 miljoner euro. Det föreslås att omställningsskyddet
ska utvidgas till att omfatta också permitterade, vilket ökar behovet
av anslag för finansieringen av sysselsättnings-, utbildnings- och
specialåtgärder med 7 miljoner euro. Det föreslås därför ett tillägg
på 1,2 miljoner euro för skötseln av tillfälliga uppgifter vid TE-by-
råerna i samband med omställningsskyddet. För investeringar i sys-
selsättningsfrämjande syfte föreslås en tilläggsfullmakt på 5 miljo-
ner euro. Det föreslås därutöver att budgeteringen av fullmakterna
för strukturfondsprogrammen ska tidigareläggas till 2009 till ett be-
lopp av sammanlagt ca 43 miljoner euro.

Det föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro och en tilläggs-
fullmakt på 8 miljoner för energistöd. Anslaget och fullmakten är
avsedda att användas för projekt som främjar användningen av för-
nybar energi och energieffektiviteten och som snabbt kan påbörjas
och främjar sysselsättningen, samtidigt som de stöder målen för den
långsiktiga klimat- och energistrategin.

Vissa andra ändringarFör migrationsverkets omkostnader föreslås en temporär anslags-
ökning på 1 miljoner euro för att snabba upp behandlingen av asyl-
ärenden.

På basis av utfallet av förändringen i kostnadsnivån 2008 beviljas
ett tillägg på 32,5 miljoner euro i försvarsmaktens anslag.

Ett tillägg på 2,48 miljoner euro för ändrings- och planeringsarbe-
ten i fråga om centrala informationssystem föreslås för de regional-
förvaltningsmyndigheter som inleder sin verksamhet 1.1.2010. Det
föreslås att anslaget för främjande av produktiviteten minskas i mot-
svarande mån.

Det föreslås att Island beviljas ett lån på 350 miljoner euro för ba-
lansering av ekonomin. Räntan på lånet ska vara minst lika hög som
den som Finland betalar för den statliga upplåningen under motsva-
rande tid. Det föreslås att lånet beviljas utan säkerhet. De närmare
lånevillkoren bestäms av finansministeriet.

Europeiska investeringsbankens kapital höjs med ca 68 miljarder
euro, varav Finlands andel är ca 864 miljoner euro. Förhöjningen
betalas ur bankens tillskottsfonder.
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På grund av att inkomsterna beräknas minska 2009 föreslås det att
avräkningsbeloppet till Åland minskas med ca 13 miljoner euro.

För utbildninsstyrelsens omkostnader föreslås en anslagsökning
på 0,6 miljoner euro. För bolagiseringen av Utbildningscentret för
undervisningssektorn föreslås ett anslag på 1,54 miljoner euro. För
omkostnaderna för statlig allmänbildande utbildning föreslås ett an-
slag på 0,35 miljoner euro, bl.a. för basverksamheten vid statens
skolhem och Europaskolorna.

I syfte att trygga elförsörjningen i Norra Lappland föreslås en full-
makt på 1 miljon euro.

För kostnaderna för förberedelserna inför inrättandet av den nya
Centralen för läkemedelsområdet föreslås ett tilläggsanslag på 0,3
miljoner euro.

Det föreslås att ett tilläggsanslag på ca 1,5 miljoner euro beviljas
för Folkpensionsanstaltens utgifter för det informationssystem som
förberedelserna inför överföringen av tolktjänster för handikappade
från ingången av 2010 kräver.

På grund av den förhöjda arbetslöshetsprognosen ökar behovet av
anslag för utkomstskyddet för arbetslösa med ca 250 miljoner euro
och för bostadsbidraget med 33 miljoner euro. Den ökade omfatt-
ningen av arbetskraftsutbildningen minskar behovet av anslag för
utkomstskyddet för arbetslösa med ca 4,5 miljoner euro och ökar
behovet av anslag för studiesociala förmåner för deltagande i vux-
enutbildning med 10 miljoner euro.

De försvagade ekonomiska utsikterna beräknas även öka statens
andel av de utgifter som lagen om pension för företagare ger upphov
till, vilket föranleder ett tilläggsanslag på 13 miljoner euro. Också
för statens andel i de utgifter som folkpensionslagen ger upphov till
föreslås ett tillägg, eftersom behovet av förmåner har ökat med 15
miljoner euro och det tidigare nämnda sänkningen av arbetsgivares
folkpensionsavgift fr.o.m. 1.4.2009 förutsätter en statlig tilläggsfi-
nansiering på 387 miljoner euro under innevarande år.

För statsbidrag som är avsedda för social- och hälsovård föreslås
ett tillägg på sammanlagt 2,3 miljoner euro på grund av preciserade
statistiska uppgifter och tekniska korrigeringar. På grund av den
ändrade arbetslöshetsprognosen föreslås ett tilläggsanslag på 6 mil-
joner euro i statsandelarna för det grundläggande utkomststödet.



ALLMÄNT
A 13

De av riksdagen godkända anslagen för 2009 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 125 070 000 - 125 070 000
22. Republikens president 13 038 000 - 13 038 000
23. Statsrådets kansli 79 167 000 - 79 167 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 176 309 000 1 922 000 1 178 231 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 797 371 000 - 797 371 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 188 161 000 2 500 000 1 190 661 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 777 521 000 44 712 000 2 822 233 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 7 293 444 000 337 096 000 7 630 540 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 7 560 258 000 52 915 000 7 613 173 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 844 523 000 4 950 000 2 849 473 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 159 525 000 113 336 000 2 272 861 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 684 011 000 1 410 428 000 4 094 439 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde 15 080 196 000 724 599 000 15 804 795 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 339 888 000 46 000 000 385 888 000
36. Räntor på statsskulden 2 173 000 000 - 2 173 000 000
Sammanlagt 46 291 482 000 2 738 458 000 49 029 940 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2009 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 37 294 799 000 -2 620 000 000 34 674 799 000
12. Inkomster av blandad natur 4 410 869 000 75 622 000 4 486 491 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 940 500 000 -323 000 000 1 617 500 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 234 200 000 - 234 200 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 880 368 000 -2 867 378 000 41 012 990 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 2 411 114 000 5 605 836 000 8 016 950 000
Sammanlagt 46 291 482 000 2 738 458 000 49 029 940 000



Tilläggsbudgeten för 2009

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i -2 620 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i -1 620 000 000

01. Skatt på inkomst, minskning i .......................................................... -1 620 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i -603 000 000

01. Mervärdesskatt, minskning i ............................................................ -603 000 000

08. Acciser i -47 000 000

07. Energiskatter, minskning i................................................................ -47 000 000

10. Övriga skatter i -350 000 000

03. Bilskatt, minskning i......................................................................... -250 000 000
05. Överlåtelseskatt, minskning i ........................................................... -100 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 75 622 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 1 922 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ... 1 922 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 43 700 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden i ......................... 43 700 000

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 30 000 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, 
tillägg i.............................................................................................. 30 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i -323 000 000

01. Ränteinkomster i -73 000 000

07. Räntor på depositioner, minskning i................................................. -73 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier i -250 000 000

01. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier, minsk-
ning i ................................................................................................. -250 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i 5 605 836 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 5 605 836 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg i ................................... 5 605 836 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 738 458 000
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ANSLAG

Huvudtitel 24 €

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 1 922 000

01. Utrikesförvaltningen i —

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 1 922 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 1 922 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —

23. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) i......................... —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 500 000

10. Polisväsendet i 1 500 000

01. Polisväsendets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..... 1 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet i —

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år) i................................................................................................. —

40. Invandring i 1 000 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 1 000 000
02. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande 

(förslagsanslag) i .............................................................................. —
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 44 712 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 8 063 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i .......................................................... 8 063 000

10. Militärt försvar i 35 509 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i... 15 170 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg i 20 339 000

30. Militär krishantering i 1 140 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................. 1 140 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 337 096 000

01. Förvaltning i 352 480 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i............. —
02. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i ..... —
12. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-

slag 3 år), tillägg i ............................................................................. 2 480 000
80. Lån till isländska staten (förslagsanslag) i........................................ 350 000 000

20. Tjänster för statssamfundet i —

88. Senatfastigheter i .............................................................................. —

40. Utvecklande av statsförvaltningen i -2 480 000

21. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i -2 480 000

80. Överföringar till landskapet Åland i -12 904 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... -12 904 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i 52 915 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 2 140 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 600 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 1 540 000

10. Allmänbildande utbildning i 9 350 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 350 000

34. Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ......................................................................... 9 000 000

20. Yrkesutbildning i 3 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 3 000 000

30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 5 000 000

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 4 000 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 1 000 000

40. Yrkeshögskoleundervisning i 3 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-
skolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg i............................. 3 000 000

50. Undervisning och forskning vid universitet i 225 000

01. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ................... —
03. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 225 000

60. Vetenskap i 6 033 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 200 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 5 833 000

80. Konst och kultur i 12 834 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) i...... —
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 12 834 000



Huvudtitel 30 19

90. Idrottsverksamhet i 8 333 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 
fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i............................................ 8 333 000

91. Ungdomsarbete i 3 000 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ung-
domsarbete (förslagsanslag), tillägg i............................................... 3 000 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 4 950 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 800 000

50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) i ...... —
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................................... 800 000

50. Vattenhushållning i 4 000 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (re-
servationsanslag 3 år), tillägg i ......................................................... 4 000 000

60. Skogsbruk i 150 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................... 150 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 113 336 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 25 633 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i............................................. 25 633 000

10. Trafiknätet i 78 056 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 45 556 000
22. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i....................... 21 500 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tillägg i ............................. 11 000 000
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i -53 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 
3 år), minskning i.............................................................................. -53 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation i 500 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................. 500 000

50. Forskning i 3 200 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 3 200 000

60. Affärsverksamhet i 6 000 000

40. Understöd till Luftfartsverket (reservationsanslag 2 år) i................. 6 000 000
89. Luftfartsverket i ................................................................................ —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 1 410 428 000

20. Innovationspolitik i 6 200 000

20. Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg i.......... 2 000 000
40. Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 2 000 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 

främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 200 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 

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

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i 1 389 700 000

01. Arbetskrafts- och näringscentralernas och arbetskraftsbyråernas om-
kostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 1 200 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 15 000 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i ........................................................................ 22 000 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-
te (förslagsanslag), tillägg i .............................................................. 1 500 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 1 250 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ......................................................................... 100 000 000
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40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i 1 500 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-
ning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................................ 1 500 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i 11 028 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 4 497 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram 

under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tillägg i....... 3 514 000
65. Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under pro-

gramperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tillägg i ...................... 3 017 000

60. Energipolitik i 2 000 000

40. Energistöd (förslagsanslag), tillägg i ................................................ 2 000 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) i ..... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i 724 599 000

01. Förvaltning i 300 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 300 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) i . —
05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) i .......... —

10. Utjämning av familje- och boendekostnader i 34 479 000

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förbe-
redelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reser-
vationsanslag 2 år) i.......................................................................... 1 479 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg i .......................................... 33 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i 257 500 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i ........... 88 500 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 25 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg i ................................ 134 000 000
54. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 

vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ....................................... 10 000 000

30. Sjukförsäkring i —

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag) i .............................................................................. —
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40. Pensioner i 415 000 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag) i .............................................. —

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), tillägg i .................................................... 13 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 402 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 17 320 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-
nader (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 1 300 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år), tillägg i......................................... 10 020 000

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-
läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 6 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 46 000 000

10. Miljö- och naturvård i 9 000 000

70. Anskaffning och grundlig renovering av fartyg för bekämpning av 
miljöskador (reservationsanslag 3 år) i............................................. 7 000 000

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

20. Samhällen, byggande och boende i 37 000 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år) i........................................................... —

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyres-
husbolags reparationer (förslagsanslag) i ......................................... 37 000 000

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

Anslagens totalbelopp:

2 738 458 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst
Under momentet avdras 1 620 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av sänkningen av kalky-

len över inkomstskatten föranleds 100 000 000
euro av sänkningen av kalkylen över förvärvs-
och kapitalinkomstskatten  och 1 520 000 000
euro av sänkningen av kalkylen över sam-
fundsskatten.

Sänkningen av kalkylen över förvärvs- och
kapitalinkomstskatten beror i huvudsak på den
ändrade uppskattningen av arbetslöshetsut-
vecklingen.

Sänkningen av kalkylen över samfundsskat-
ten beror på uppgifterna om influten skatt år
2008 och av uppskattningen av företagens för-
svagade resultatutveckling. Under huvudtitel
33 ökar i anslutning till arbetsgivares folkpen-

sionsavgift intäktskalkylen över samfunds-
skatten med ca 55 000 000 euro under skatteår-
et 2009, men detta avspeglar sig med fördröj-
ning i skatteintäkterna. I samband med
tilläggsbudgetpropositionen överlämnar reger-
ingen en proposition med förslag till en lag
som gäller temporärt höjda avskrivningar på
produktiva investeringar. Propositionen beräk-
nas minska inflödet av samfundsskatt till staten
med 40 000 000 euro år 2009.

2009 tilläggsb. -1 620 000 000
2009 budget 13 332 000 000
2008 III tilläggsb. -500 000 000
2008 budget 14 790 000 000
2007 bokslut 14 360 508 445
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04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet avdras 603 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen över mer-

värdesskatten sänks på grund av uppgifterna
om utfallet år 2008 och de försvagade ekono-
miska utsikterna. 

2009 tilläggsb. -603 000 000
2009 budget 14 583 000 000
2008 II tilläggsb. -230 000 000
2008 budget 14 496 000 000
2007 bokslut 13 521 403 571

08. Acciser

07. Energiskatter
Under momentet avdras 47 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen över ener-

giskatten sänks med anledning av att kalkylen
över energikonsumtionen sänkts på grund av
de försvagade ekonomiska utsikterna. Uppgif-
terna om att beloppet av den influtna skatten är
mindre än beräknat inverkar också på intäkts-
kalkylen.

2009 tilläggsb. -47 000 000
2009 budget 3 238 000 000
2008 III tilläggsb. -73 000 000
2008 II tilläggsb. 88 000 000
2008 budget 3 251 000 000
2007 bokslut 2 937 532 728

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet avdras 250 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Intäktskalkylen för bil-

skatten sänks på grund av att den ekonomiska
utvecklingen har varit svagare än beräknat.

2009 tilläggsb. -250 000 000
2009 budget 1 075 000 000
2008 III tilläggsb. -216 000 000
2008 budget 1 266 000 000
2007 bokslut 1 216 986 871

05. Överlåtelseskatt
Under momentet avdras 100 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Med anledning av uppgif-

terna om den skatt som flutit in och den ekono-
miska utvecklingen, som varit svagare än be-
räknat, beräknas det sammanlagda belopp som
flyter in stanna vid 480 000 000 euro.

2009 tilläggsb. -100 000 000
2009 budget 580 000 000
2008 III tilläggsb. -70 000 000
2008 budget 600 000 000
2007 bokslut 699 649 752
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
på 1 922 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av
DFID:s finansieringsandel för ett samarbets-
projekt mellan utrikesministeriet och Storbri-
tanniens departement för utvecklingssamarbe-
te (DFID). Med inkomster från DFID täcks
DFID:s andel av nämnda samarbetsprojekt,

vars utgifter har budgeterats under moment
24.30.66.

2009 tilläggsb. 1 922 000
2009 budget 1 500 000
2008 III tilläggsb. 2 015 000
2008 II tilläggsb. 39 000
2008 budget 1 500 000
2007 bokslut 4 211 183

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finans-
marknaden

Under momentet beräknas inflyta
43 700 000 euro. 

F ö r k l a r i n g : Av inkomsterna flyter
23 700 000 euro in från förskott på utdelnings-
andelar för staten från Egendomsförvaltnings-

bolaget Arsenal Ab, som är i likvidation, och
20 000 000 euro från Statens säkerhetsfonds
intäktsföring till budgetekonomin.

2009 tilläggsb. 43 700 000
2008 III tilläggsb. 54 000 000
2007 bokslut 27 023 729

29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och pen-
ninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
på 30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Oy Veikkaus Ab:s bolags-
stämma har beslutat intäktsföra bolagets oför-

delade vinstmedel till ett belopp av 30 000 000
euro.

2009 tilläggsb. 30 000 000
2009 budget 431 027 000
2008 budget 407 910 000
2007 bokslut 398 006 612
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AK-

TIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner
Under momentet avdras 73 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen över räntein-

komster sänks på grund av att depositionsrän-
torna sjunkit mer än beräknat. Kassan beräknas
uppgå till 7 miljarder euro i genomsnitt och de-
positionsräntan till 1,5 %, varvid intäktskalky-
len är 105 miljoner euro.

2009 tilläggsb. -73 000 000
2009 budget 178 000 000
2008 III tilläggsb. 32 000 000
2008 II tilläggsb. 48 000 000
2008 budget 130 000 000
2007 bokslut 205 525 604

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster och inkomster av
försäljning av aktier

Under momentet avdras 250 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen över utdelnings-

inkomster sänks med anledning av företagens
försvagade resultatutveckling i synnerhet un-
der slutet av 2008.

2009 tilläggsb. -250 000 000
2009 budget 1 300 000 000
2008 II tilläggsb. 162 000 000
2008 budget 1 850 000 000
2007 bokslut 2 510 379 164
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

5 605 836 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsbudgeten visar

enligt propositionen ett underskott. För netto-
upplåning till nominellt värde antecknas ett
tillägg på 5 605 836 000 euro, varvid beloppet
av nettoupplåningen till nominellt värde är
8 245 318 000 euro år 2009. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 8 016 950 000 euro år 2009.

2009 tilläggsb. 5 605 836 000
2009 budget 2 411 114 000

Inkomster och utgifter €

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 8 245 318 000
Utgifter
Överföring från statsverket till 
statens kärnavfallshanteringsfond -180 368 000
Emissionsförluster (netto) -25 000 000
Kapitalförluster (netto) -23 000 000
Nettoinkomster 8 016 950 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras
med ett omnämnande om att det ska inrättas 10
tjänster som utrikesråd och en tjänst som för-
valtningsdirektör, vars lönenivå bestäms enligt
lönepraxis för statens tjänstemannaledning.
Samtidigt dras 10 tjänster som ambassadråd in
från och med 9.3.2009 och en tjänst som avdel-
ningschef in från och med 1.9.2009.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 202 058 000
2008 II tilläggsb. 921 000
2008 budget 195 350 000
2007 bokslut 188 601 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 922 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas för

betalning av utgifterna för ett samarbetsprojekt
mellan ministeriet och Storbritanniens depar-
tement för utvecklingssamarbete (DFID).

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:
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F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av betalningen av utgifter för ett
samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och
Storbritanniens departement för utvecklings-
samarbete (DFID) och anvisas under punkt 2,
Utvecklingssamarbete med enskilda länder
och regioner, i dispositionsplanen. Inkomster-
na från Storbritanniens departement för ut-

vecklingssamarbete har antecknats under mo-
ment 12.24.99.

2009 tilläggsb. 1 922 000
2009 budget 730 987 000
2008 II tilläggsb. —
2008 budget 667 850 000
2007 bokslut 582 468 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

23. OSSE-ordförandeskapet (reservationsan-
slag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så, att an-
slaget ombildas till ett nettoanslag.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster den finansiering som OSSE-sekretariatet
bidrar med.

F ö r k l a r i n g : Anslaget under momentet
har ombildats till ett nettoanslag så, att man i
nettobudgeteringen beaktar det finansiella bi-

draget från OSSE-sekretariatet på 500 000 eu-
ro.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 373 000
2008 III tilläggsb. 600 000
2008 budget 6 678 000
2007 bokslut 2 600 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tillägg
Ändrad

dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 200 000 000 - 200 000 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner 260 000 000 +1 922 000 261 922 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 54 000 000 - 54 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt 

land 41 350 000 - 41 350 000
5. Humanitärt bistånd 67 000 000 - 67 000 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-

funktioner och utvecklingspolitisk information 8 937 000 - 8 937 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision 2 000 000 - 2 000 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas 

utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informationen 
om utvecklingssamarbetet 83 700 000 - 83 700 000

9. Räntestöd 14 000 000 - 14 000 000
Sammanlagt 730 987 000 +1 922 000 732 909 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av finansieringen av arbetsgivarens
lönepolitiska åtgärder.

2009 tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 661 942 000
2008 III tilläggsb. 4 500 000
2008 II tilläggsb. 6 657 000
2008 budget 634 966 000
2007 bokslut 614 775 000

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfar-
koster (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå förbindelser till ett belopp som motsvarar
den del av den fullmakt att beställa helikoptrar
som beviljats i budgeten för 2008 som är oan-
vänd.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 8 710 000
2008 budget 5 318 000

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att 20 personer ska anställas för
viss tid för att behandla asylärenden. Avsikten
är att personalen ska vara visstidsanställd fram
till utgången av 2010.
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2009 tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 13 668 000
2008 II tilläggsb. 107 000
2008 budget 14 343 000
2007 bokslut 13 271 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
resekostnader och andra motsvarande utgifter
som föranleds av intervjuer med flyktingar och
asylsökande.

F ö r k l a r i n g : Genom att momentets an-
vändningsändamål utvidgas blir det möjligt att
av anslaget under momentet betala resekostna-
der och andra motsvarande utgifter för tjänste-
männen vid Migrationsverket när intervjuerna
görs vid förläggningarna.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 7 670 000
2008 II tilläggsb. 26 000
2008 budget 7 587 000
2007 bokslut 8 305 462
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 063 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de tilläggsanslag som beviljats

under moment 27.10.01, 27.10.18 och
27.30.20.

2009 tilläggsb. 8 063 000
2009 budget 279 135 000
2008 II tilläggsb. 13 142 000
2008 budget 243 885 000
2007 bokslut 233 384 749

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 170 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en höjning av den föregripande
kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den in-
dexutveckling som skedde 2008.

2009 tilläggsb. 15 170 000
2009 budget 1 532 492 000
2008 III tilläggsb. 3 404 000
2008 II tilläggsb. 18 531 000
2008 budget 1 449 858 000
2007 bokslut 1 368 802 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 339 000 euro.

Momentets motivering ändras så att av ansla-
get får högst 628 615 000 euro användas till
betalning av utgifter som föranleds av tidigare
beviljade beställningsfullmakter, högst
13 000 000 euro till betalning av utgifter för
ändringar i index och valutakurser och högst
75 517 000 euro till andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 10 339 000 euro av en höjning
av den föregripande kostnadsnivåjusteringen i
enlighet med den indexutveckling som skedde
2008 och 10 000 000 euro hänförs till anskaff-
ningar av försvarsmateriel. Av den inhemska
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försvarsindustrin anskaffas ammunition och
annan försvarsmateriel.

Projekten riktas direkt till den inhemska för-
svarsindustrin. Projektens sysselsättande ef-
fekt är uppskattningsvis 130 årsverken.

2009 tilläggsb. 20 339 000
2009 budget 696 793 000
2008 III tilläggsb. 1 596 000
2008 II tilläggsb. 43 212 000
2008 budget 623 763 000
2007 bokslut 515 290 000

30. Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 140 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en höjning av den föregripande
kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den in-

dexutveckling som skedde 2008 och hänförs
till punkt 20 i dispositionsplanen.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tillägg
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Kosovo (KFOR-operationen) 14 426 000 - 14 426 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp 
i Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-
operationen) 2 670 000 - 2 670 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 890 000 - 2 890 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka 

i Afghanistan (ISAF-operationen) 8 100 000 - 8 100 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

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

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

operationer 3 698 000 - 3 698 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för kris-

hantering 10 000 000 - 10 000 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper under utbildningstiden samt över-
föringsersättningar 180 000 - 180 000

12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation 
i Tchad och Centralafrikanska republiken 4 828 000 - 4 828 000

20. I reserv för merutgifter för pågående operationer 
eller för förlängning av dem, för eventuella nya 
krishanteringsoperationer samt för andra utgifter 
för krishantering 7 812 000 +1 140 000 8 952 000

Sammanlagt 54 674 000 +1 140 000 55 814 000
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2009 tilläggsb. 1 140 000
2009 budget 54 674 000
2008 III tilläggsb. —
2008 II tilläggsb. 456 000
2008 budget 48 228 000
2007 bokslut 55 390 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att en förvaltnings- och utvecklingsdirektörs-
tjänst inrättas. Tjänstens lönenivå bestäms en-
ligt lönepraxis för statens tjänstemannaled-
ning. Samtidigt dras tjänsten som regeringsråd,
förvaltningsdirektör in den 1 juli 2009.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 33 586 000
2008 III tilläggsb. -385 000
2008 II tilläggsb. 280 000
2008 budget 34 537 000
2007 bokslut 32 107 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
utgifter som föranleds av den gemensamma
elektroniska identifieringen och nätbetalning-
en inom den offentliga förvaltningen.

F ö r k l a r i n g : Den centraliserade identi-
fierings- och betalningstjänsten för medborga-
re togs i bruk 2006. Tjänsten har använts av ca
50 offentliga förvaltningsorganisationer, kom-
muner och samkommuner. Av ändamålsenlig-
hets- och produktivitetsskäl har finansministe-

riet centraliserat betalat de deltagande organi-
sationernas anslutningsavgifter och årliga
bruksavgifter för tjänsten. Avsikten är att den-
na praxis ska fortsätta 2009 tills hela avtalet
om tjänsten revideras. Anslutnings- och bruks-
avgifterna medför utgifter på uppskattningsvis
80 000 euro.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 15 450 000
2008 II tilläggsb. 150 000
2008 budget 12 900 000

12. Stödåtgärder inom regional- och lokal-
förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 480 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna och regionförvaltningsverken in-
leder sin verksamhet den 1 januari 2010. Beho-
vet av tilläggsanslag föranleds av de ändrings-
och planeringsarbeten som 2009—2011 är
nödvändiga i de datasystem som är centrala
med tanke på de nya regionalförvaltningsmyn-
digheternas verksamhet. Ändrings- och plane-
ringsarbetena medför utgifter på uppskatt-
ningsvis 2 280 000 euro år 2009. Ändringsar-
betena gäller följande
informationsförvaltningstjänster eller -åtgär-
der: Användarkontroll och kataloger, data-
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kommunikation, e-post och telefonlösningar,
arbetsstationer och användarstöd, plattformar
för intranät och Internet, plattformen för ären-
dehanteringssystemet och dokumentförvalt-
ning, överföring av avtal och licenser, inrättan-
de av informationsförvaltningen inom regio-
nalförvaltningen, inrättande av en enhet för
informationsförvaltningstjänster inom regio-
nalförvaltningen, utvecklande av nättjänster,
ordnande av hanteringen av informationssys-
tem och dataarkiv för kärn- och stödfunktio-
nerna, utvecklande av informationsförvalt-
ningspersonalens kunnande.

Anslagsökningen är en överföring från mo-
ment 28.40.21.

2009 tilläggsb. 2 480 000
2009 budget 774 000
2008 III tilläggsb. 150 000
2008 budget 224 000

80. Lån till isländska staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 350 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av ett

lån till ett motvärde av 450 000 000 US-dollar
till den isländska staten. Räntan på lånet ska
vara minst lika hög som den som finska staten

betalar för upplåning med motsvarande låne-
tid. Lånet kan beviljas utan krav på säkerhet.
De närmare lånevillkoren bestäms av finans-
ministeriet.

F ö r k l a r i n g :  Internationella valutafon-
den IMF har godkänt ett program för stabilise-
ring av Islands ekonomi. Av programmets hela
finansiering på ca 5,1 miljarder US-dollar sva-
rar IMF för en andel på ca 2,1 miljarder dollar.
IMF:s finansiering kompletteras av en lånefi-
nansiering till ett motvärde av sammanlagt 2,5
miljarder dollar som beviljas av de nordiska
länderna Norge, Sverige, Finland och Dan-
mark. Utifrån de förda förhandlingarna blir
Finlands andel ett belopp som motsvarar 450
miljoner dollar, dvs. ca 350 miljoner euro. Ut-
gångspunkten är att det ska vara ett långfristigt
lån med en ränta som är minst lika hög som den
som staten betalar för sin egen upplåning. Var-
je nordiskt land beviljar självständigt sin andel
av lånefinansieringen. Avsikten är dock att
villkoren för de separat beviljade lånen ska
samordnas mellan de beviljande staterna och
också med villkoren för den finasiering som
beviljas av IMF.

2009 tilläggsb. 350 000 000

20. Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter
2. Investeringar 
Motiveringen till momentet ändras så att Se-

natfastigheters investeringar får medföra utgif-
ter på högst 370 miljoner euro år 2009. 

3. Upplåning
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att Senatfastigheter berättigas att för in-
vesteringsförbindelser år 2009 uppta lån enligt
5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) till ett belopp av högst 340 miljo-
ner euro.

F ö r k l a r i n g :  Höjningen av investe-
ringsfullmakten med 30 miljoner euro och
motsvarande höjning av fullmakten att uppta
lån föranleds av kostnaderna för de investe-
ringar som tidigareläggs till år 2009.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget —
2008 III tilläggsb. —
2008 II tilläggsb. —
2008 budget —
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40. Utvecklande av statsförvaltningen

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

Från anslaget under momentet avdras
2 480 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring
till moment 28.01.12.

2009 tilläggsb. -2 480 000
2009 budget 18 445 000
2008 III tilläggsb. -1 265 000
2008 II tilläggsb. -8 600 000
2008 budget 30 000 000
2007 bokslut 15 000 000

70. EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finansministeriet får godkänna ett arrangemang där Europeiska investeringsbankens kapital

ökas till 232 392 989 000 euro och finska statens andel av och ansvar för det tecknade kapitalet
stiger till 2 970 783 000 euro.

S e l v i t y s o s a : Europeiska investeringsbankens styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 16
december 2008 att föreslå för bankens råd att bankens kapital ökas från 164 808 169 000 euro till
232 392 989 000 euro. På grund av ökningen stiger Finlands andel av och ansvar för det tecknade
kapitalet från 2 106 816 000 euro till 2 970 783 000 euro. Det tillägg på 3 379 241 000 euro i det
betalda kapitalet som behövs på grund av ökningen finansieras ur bankens tilläggsreserver och
därför behövs inte något anslag. Avsikten är att ökningen ska träda i kraft den 1 april 2009.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras

12 904 000 euro. 
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att

de inkomster som uppskattats i statsbudgeten
för år 2009 och som ligger till grund för avräk-
ningen enligt självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) har minskat.

2009 tilläggsb. -12 904 000
2009 budget 197 462 000
2008 III tilläggsb. -2 222 000
2008 II tilläggsb. 1 977 000
2008 budget 204 848 000
2007 bokslut 196 959 813
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tryggandet av tillräckliga verk-
samhets- och personalresurser, en nedgång i
den avgiftsbelagda serviceverksamheten och
inkomsterna därav samt uppgifter i anslutning
till genomförandet av yrkeskvalifikationsdi-
rektivet.

2009 tilläggsb. 600 000
2009 budget 21 039 000
2008 III tilläggsb. 1 200 000
2008 II tilläggsb. 915 000
2008 budget 20 749 000
2007 bokslut 19 210 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 540 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av teck-

ningspriset för aktierna i det aktiebolag som
ska bildas för att fortsätta den verksamhet som
bedrivits av Utbildningscentret för undervis-
ningssektorn. Av anslaget får högst 40 000
euro användas till betalning av utgifter i anslut-
ning till bolagisering och ägararrangemang.

Statsrådet fattar beslut om ägararrangemangen
som en följd av vilka staten kan avstå från sin
majoritet i bolaget.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att det bolag
som ska fortsätta Utbildningscentret för under-
visningssektorns verksamhet ska inleda verk-
samheten den 1 januari 2010. Anslaget an-
vänds till betalning av aktiekapital och fritt
eget kapital i det bolag som ska bildas i enlig-
het med det teckningsförhållande som bolags-
stämman beslutar. Utgifter som föranleds av
bolagisering och ägararrangemang  är bl.a.
kostnader för rådgivningstjänster. Möjligheten
att utvidga ägarförhållandena i det bolag som
ska bildas skulle främja utvecklandet av bola-
gets affärsverksamhet. I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen en
proposition med förslag till en lag som gäller
ombildande av Utbildningscentret för under-
visningssektorn till aktiebolag. I samband med
en senare budgetproposition kommer regering-
en att överlämna en proposition som gäller
ordnandet av tilläggspensionsskydd för de an-
ställda som övergår till det bolag som ska bil-
das.

2009 tilläggsb. 1 540 000
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10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
350 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att 2009 får ingås hyresavtal som ökar hyresut-
gifterna för statens specialskolor för allmänbil-
dande utbildning så att den ökning av nettout-
gifterna som hyresavtalen föranleder ökar med
högst 500 000 euro på årsnivå.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tryggandet av finansieringen av
basverksamheten vid skolhemmen och Euro-
paskolorna samt omändringen och inredningen
av Svenska skolan för synskadade.

Avsikten är att med stöd av fullmakten ingå
ett hyresavtal som möjliggör en grundlig reno-
vering och en utvidgning av Mikael-skolans
utrymmen i S:t Michel. År 2011 är utgiftsök-
ningen till följd av fullmakten 700 000 euro,
som omfattar kostnaderna för den inredning
som projektet föranleder, och därefter 500 000
euro på årsnivå.

2009 tilläggsb. 350 000
2009 budget 54 742 000
2008 III tilläggsb. 150 000
2008 II tilläggsb. 1 249 000
2008 budget 47 906 000
2007 bokslut 44 414 000

34. Statsandel för läroanstalternas anlägg-
ningskostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 000 000 euro.

Fullmakt
Punkt 1 i fullmakten under motiveringen till

momentet ändras så att 2009 får statsandel be-
viljas för anläggningsprojekt inom den allmän-
bildande utbildningen så att de statsandelar
som projekten föranleder uppgår till samman-
lagt högst 101 500 000 euro enligt kostnadsni-
vån i januari 2009. Av statsandelarna får
28 500 000 euro beviljas som andel under den
tid projektet genomförs.

F ö r k l a r i n g : Bevillningsfullmakten för
statsandelarna höjs med 30 500 000 euro och
därav andelen statsandelar som beviljas under
den tid projektet genomförs med 13 000 000
euro. Tilläggsfullmakten föranleder staten ut-
gifter till ett belopp av 4 900 000 euro år 2010,
2 800 000 euro år 2011, 3 300 000 euro år
2012, 3 100 000 euro år 2013 och 10 700 000
euro därefter.

2009 tilläggsb. 9 000 000
2009 budget 55 700 000
2008 budget 57 400 000
2007 bokslut 47 700 000

20. Yrkesutbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsan-
slaget används för att öka antalet studerande
inom den grundläggande yrkesutbildningen
med 750 studerande för att minska ungdomsar-
betslösheten och bryta utslagningsutveckling-

en bland unga, trygga utbildningsmöjligheter-
na för vuxna samt utvidga det försök som gäl-
ler arbetsledningsutbildning.

2009 tilläggsb. 3 000 000
2009 budget 624 809 000
2008 I tilläggsb. -32 000
2008 budget 561 346 000
2007 bokslut 526 434 265
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30. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
talet kalkylerade studerandeårsverken som be-
rättigar till statsandel är högst 16 065.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget används för att höja utbildningsnivån för
personal utan yrkesutbildning eller med föråld-
rad utbildning genom att öka den yrkesinrikta-
de tilläggsutbildningen vid läroanstalter med
400 studerandeårsverken åren 2009—2011.

2009 tilläggsb. 4 000 000
2009 budget 135 461 000
2008 budget 126 474 000
2007 bokslut 116 103 154

32. Statsandel och statsunderstöd för läroav-
talsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av statsande-
lar och av högst 2 050 000 euro i statsunder-
stöd enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (635/1998),
varav högst 1 000 000 euro till kompletterande
utbildning av läroavtalstyp vid högskolorna.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget används för högskolornas utbud av kom-
pletterande utbildning av läroavtalstyp. Avsik-
ten är att även ESF-finansiering kan användas
för utvecklande av denna form av komplette-
rande utbildning.

2009 tilläggsb. 1 000 000
2009 budget 126 237 000
2008 budget 127 063 000
2007 bokslut 126 663 310

40. Yrkeshögskoleundervisning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en temporär utökning av utbudet
av vuxenutbildning som leder till yrkeshög-
skoleexamen med 1 000 studieplatser åren

2009—2011 i syfte att höja utbildningsnivån
och trygga arbetsmarknadsdugligheten för den
personal på arbetsmarknaden som har gammal
institutexamen.

2009 tilläggsb. 3 000 000
2009 budget 390 472 000
2008 budget 373 589 000
2007 bokslut 362 405 244

50. Undervisning och forskning vid universitet

01. Universitetens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av

utgifter som gäller medfinansieringsandelen i
projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s
fonder.
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F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.

2009 tilläggsb. —
2009 budget 1 427 740 000
2008 III tilläggsb. 1 500 000
2008 II tilläggsb. 31 525 000
2008 budget 1 358 388 000
2007 bokslut 1 296 262 904

03. Övningsskolornas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
225 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ökade hyresutgifter i anknytning
till utvidgningen och den grundläggande reno-
veringen av Joensuun normaalikoulu.

2009 tilläggsb. 225 000
2009 budget 79 126 000
2008 II tilläggsb. 2 047 000
2008 budget 75 903 000
2007 bokslut 73 184 000

60. Vetenskap

02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000 euro. 

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tryggandet av tillräckliga verk-
samhets- och personalresurser: Hyresförhöj-
ningen för nybyggnaden vid landskapsarkivet i
Tavastehus, indexeffekterna av hyrorna åren
2005—2008, de ökade energikostnaderna samt
arkivverkets övergång till att bli kund hos
Statskontorets servicecentral tidigare än plane-
rat.

2009 tilläggsb. 200 000
2009 budget 21 115 000
2008 II tilläggsb. 583 000
2008 budget 18 449 000
2007 bokslut 14 446 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 833 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av beviljandet av understöd för na-
tionella minnesorganisationers digitaliserings-
kostnader, katalogisering av gammalt material
i databaser och kostnader för utvecklande av
långtidsförvaring som hänför sig till projektet
med ett nationellt digitalt bibliotek. Projektet
minskar överlappande kostnader när det gäller
digitalisering samt administrering, distribution
och förvaring av elektroniskt material och ef-
fektiverar processerna. Behovet av tilläggsan-
slag föranleds också av utvecklandet av tjäns-
ter för förmedling av informationsmaterial
som behövs inom utbildning och forskning. 

2009 tilläggsb. 5 833 000
2009 budget 81 256 000
2008 budget 77 148 000
2007 bokslut 76 620 211
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80. Konst och kultur

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att under 2009 får Statens konstmuseum ingå
avtal gällande grundlig renovering av de nuva-
rande lagerutrymmena i Vermo som omfattar
800 kvadratmeter lägenhetsyta och en utvidg-
ning som omfattar högst 2 000 kvadratmeter
lägenhetsyta så, att ökningen av hyresutgifter-
na uppgår till högst 320 000 euro på årsnivå
från år 2010.

F ö r k l a r i n g :  Den nuvarande lager-
fastigheten i Vermo uppfyller inte betingelser-
na för hantering och förvaring av konstverk.
Till viss del förvaras konstverk utomhus i
transportcontainrar vilket medför risker. Detta
genomförs som Senatfastigheters projekt åren
2009—2010.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 18 556 000
2008 II tilläggsb. 703 000
2008 budget 17 298 000
2007 bokslut 17 329 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 834 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det tilläggsanslag som be-
talas från tippningsvinstmedel fördelas på pro-
jekt som stimulerar och upprätthåller syssel-
sättningen.

2009 tilläggsb. 12 834 000
2009 budget 191 886 000
2008 budget 189 200 000
2007 bokslut 188 800 238

90. Idrottsverksamhet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 333 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tippningsvinstmedel för-
delas på projekt för byggande av idrottsanlägg-

ningar som stimulerar och upprätthåller syssel-
sättningen.

Den beräknade användningen av till-
läggsanslaget €

Filmproduktion och filmdistribution 3 000 000
Främjande av digitalisering av 
biograferna 1 000 000
Främjande av filmkulturen 1 000 000
— projekt för underhåll och ändring 
av biografer
Museer och kulturarvet 3 000 000
— understöd för restaurering och 
grundlig renovering av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader 1 500 000
— understöd för reparationsarbeten 
på föreningshus, utrednings- och 
granskningsarbeten som hänför sig till 
reparationsverksamheten samt upp-
lysning och rådgivning 1 500 000
Regionalt främjande av konsten 3 000 000
— understöd för anskaffning, anskaff-
ningskostnader och grundlig renovering 
gällande utrymmen 3 000 000
Till undervisningsministeriets 
förfogande 1 834 000
— övriga stimulansprojekt
Sammanlagt 12 834 000

Den beräknade användningen av 
tilläggsanslaget €

Byggande av idrottsanläggningar 8 333 000
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2009 tilläggsb. 8 333 000
2009 budget 116 082 000
2008 budget 104 065 000
2007 bokslut 100 099 297

91. Ungdomsarbete

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tippningsvinstmedel för-
delas på projekt som stimulerar och upprätthål-
ler sysselsättningen. Anslagsökningen anvisas
till riksomfattande ungdomscentraler, grundlig
renovering och byggande av ungdomslokaler
samt till utveckling av informations- och råd-
givningstjänster och nätmedier för unga.

2009 tilläggsb. 3 000 000
2009 budget 41 789 000
2008 budget 37 483 000
2007 bokslut 35 963 020

Den beräknade användningen av till-
läggsanslaget €

Aktivt medborgarskap för unga
— Riksomfattande ungdomscentraler 900 000
— Byggande av ungdomslokaler 1 700 000
— Informations- och rådgivnings-
tjänster för unga, nätmedier 400 000
Sammanlagt 3 000 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

50. Främjande av jakten och jaktvården (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslagen under momentet också får använ-
das till betalning av utgifter för avlönande av
personal i en omfattning som motsvarar högst
fem årsverken och till betalning av andra kon-
sumtionsutgifter.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut beträffande överförings-
utgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Genomförande av forsk-
ningsprojekt som finansieras med anslag under
momentet förutsätter att anslagen även kan an-
vändas till betalning av utgifter för avlönande
av personal.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 8 538 000
2008 budget 8 456 000
2007 bokslut 7 194 000

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
800 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas till be-
talning av EU-medfinansiering och statlig
medfinansiering av beslut om stöd i enlighet
med EU-kommissionens strukturprogram för
fiskerihushållningen 2000—2006 (EU:s fond
för fiskets utveckling FFU).

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget föran-
leds 600 000 euro av en förlängning av tiden
för rätt till bidrag och utbetalningsperioden till
den 30 juni 2009 när det gäller programperio-
den 2000—2006 för Finlands åtgärdsprogram
för fiskerinäringen. Av tillägget är 300 000
euro EU:s medfinansiering och 300 000 euro
nationell medfinansiering. Utbetalningarna
under programperioden 2000—2006 fördelas
inte till landskapet Kajanaland. Av tilläggsan-
slaget föranleds dessutom 200 000 euro av sta-
tens finansieringsandel för kostnaderna för
byggande av ett ställe för mottagning och för-
sta hantering av fångster från vårdfiske i Niemi
hamn i Lahtis stad. Resten av finansieringsan-
delen utgörs av egen finansiering från Vesijär-
visäätiö (kommunerna och näringslivet i regio-
nen). Den sysselsättande effekten av byggpro-
jektet under byggnadsskedet har uppskattats
till två årsverken. Projektet har uppskattats re-
sultera i en permanent arbetsplats samt indirek-
ta sysselsättande effekter under fortsatta ske-
den i fiskförädlingskedjan.
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2009 tilläggsb. 800 000
2009 budget 13 878 000
2008 budget 13 635 000
2007 bokslut 13 397 000

50. Vattenhushållning

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet
mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används
för nya vatten- och avloppsarbeten, vatten-
dragsarbeten samt överföringslednings- och
förbindelseledningsprojekt, som går att påbör-
ja snabbt.

Med hjälp av tilläggsanslaget sysselsätts un-
der byggnadstiden direkt ca 50 personer och
indirekt ca 120 personer.

2009 tilläggsb. 4 000 000
2009 budget 18 258 000
2008 budget 7 763 000
2007 bokslut 5 927 000

60. Skogsbruk

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
150 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget används
till betalning av sådana utgifter för ändringar
som ska utföras i skogscentralernas datasys-
tem, vilka hänför sig till lagen om ändring och

temporär ändring av inkomstskattelagen
(1085/2008) samt lagen om finansiering av ett
hållbart skogsbruk (544/2007).

2009 tilläggsb. 150 000
2009 budget 47 518 000
2008 II tilläggsb. 2 380 000
2008 budget 42 909 000
2007 bokslut 44 173 000

Beräknad användning av tilläggsanslaget (1 000 euro)

Vattendragsprojekt samt vatten- och avloppsprojekt

Total-
kostnads-

förslag
Statens

andel
Beviljat
tidigare Beviljas

Kouvola—Elimäki—Anjalankoski förbindelse 
av nätverk, Kouvola, Anjalankoski, Elimäki 1 560 720 - 720
Könönkangas—Kaavi—Rajasalmi förbindelseledning 
och regionen Laukka-aho och Kunttala avloppsreglering, 
Kaavi, Juankoski, Tuusniemi 1 800 720 - 720
Keropudas—Korholantie stamavlopp och förbindelse-
ledning, Torneå 1 440 720 - 720
Killinkoski—Virrat—Kukkokangas förbindelseledning 
och överföringsavlopp, Killinkoski, Virrat 4 080 1 840 - 1 840
Sammanlagt 8 880 4 000 - 4 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 633 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de föreslagna anslagsändringarna
samt av de tillägg under moment 31.10.21 och
31.10.22 som godkänts i budgeten för 2009.

2009 tilläggsb. 25 633 000
2009 budget 327 740 000
2008 III tilläggsb. -2 273 000
2008 II tilläggsb. 14 213 000
2008 budget 302 313 000
2007 bokslut 287 085 225

10. Trafiknätet

21. Basväghållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
45 556 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I tilläggsanslaget har som
tillägg beaktats 45 800 000 euro, som används
för reparation av broar, förbättrande av förut-
sättningarna för kollektivtrafiken i huvud-
stadsregionen, byggande av lätttrafikleder och
andra mindre objekt. Med finansieringen in-
leds genomförandet av det temapaket som av-
ses i den trafikpolitiska redogörelsen med 35
miljoner euro. I tilläggsanslaget har dessutom
som avdrag beaktats en överföring av 244 000
euro till moment 32.50.63.

2009 tilläggsb. 45 556 000
2009 budget 530 822 000
2008 III tilläggsb. 1 620 000
2008 II tilläggsb. 39 800 000
2008 budget 524 536 000
2007 bokslut 524 427 000

22. Basbanhållningen (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
21 500 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
för förbättring av banavsnittet Kumo—Tam-
merfors, effektivering av bangårdsverksamhe-
terna i Karleby—Yxpila, ändringsarbeten på
bangården i Harjavalta och grundlig förbätt-
ring av bangården i Kotolahti.
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2009 tilläggsb. 21 500 000
2009 budget 316 820 000
2008 III tilläggsb. 6 500 000
2008 II tilläggsb. 7 800 000
2008 budget 327 820 000
2007 bokslut 305 002 000

78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

11 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget också får användas till betalning av
utgifter som föranleds av fullmakter att ingå
avtal för de projekt som nämns nedan i det
stycke som gäller fullmakter.

Fullmakt
Punkt 2) under rubriken Fullmakt i motive-

ringen till momentet kompletteras så att Väg-
förvaltningen bemyndigas att ingå avtal om ett
belopp på högst 80,0 miljoner euro istället för
högst 48,0 miljoner euro som beviljats projekt
sv 51 Kyrkslätt—Stensvik i budgeten för 2007
och om ett belopp på högst 25,0 miljoner euro
för första etappen av projekt rv 14 Nyslotts
centrum (inkl. flyttning av djupfarleden).
Dessutom kompletteras punkt 2) under rubri-
ken Fullmakt under momentet så att Vägför-
valtningen bemyndigas att ingå avtal om ett
belopp på högst 90 miljoner euro för genom-
förande av projektet rv 5 Päiväranta—Vuorela
och om ett belopp på högst 35 miljoner euro för
genomförande av projektet rv 6 Ringvägen vid
Joensuu.

Punkt 3) under rubriken Fullmakt i motive-
ringen till momentet kompletteras så att Ban-
förvaltningscentralen bemyndigas att ingå av-
tal om ett mervärdesskattefritt belopp på högst
40 miljoner euro för totalkostnaderna för ge-
nomförande av projektet förbättrandet av ser-
vicenivån på banavsnittet Seinäjoki—Uleå-
borg, fortsättning på I etappen. I syfte att ge-
nomföra projektet får
Banförvaltningscentralen ingå ett avtal med
VR-Group Ab, enligt vilket VR-Group Ab fi-
nansierar de kostnader för banarbetet som an-
kommer på staten utan att staten blir återbetal-

ningsskyldig.  Staten betalar mervärdesskat-
ten.

Punkt 4) under rubriken Fullmakt i motive-
ringen till momentet kompletteras så att Sjö-
fartsverket bemyndigas att ingå avtal om ett
belopp på högst 9,2 miljoner euro för genom-
förande av fördjupandet av projektet farleden
till Mäntyluoto i Björneborg.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 000 000 euro av byggandet av
vägprojektet sv 51 Stensvik—Kyrkslätt,
3 000 000 euro av byggandet av första etappen
av vägprojektet rv 14 till Nyslotts centrum,
3 000 000 euro av byggandet av vägprojektet
rv 5 Päiväranta—Vuorela, 1 000 000 euro av
byggandet av vägprojektet rv 6 Ringvägen vid
Joensuu och 3 000 000 euro av fördjupandet av
farleden till Mäntyluoto i Björneborg.

Justeringen av kostnadsförslaget för projekt
sv 51 Kyrkslätt—Stensvik beror på den all-
männa stegringen i kostnadsnivån.

Som motivering för det nya projektet fram-
läggs följande (kompletteras):

Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik. Stamväg 51 är hu-
vudleden från Helsingfors västerut till Karis
och fortsätter som riksväg 25 till Hangö.
Sträckan är den livligast trafikerade vägen med
två körfält i huvudstadsregionen. Trafikmäng-
den uppgår väster om Ring III till drygt 20 000
fordon/dygn och öster om den till ca 15 000
fordon/dygn. Redan nu stockas trafiken i syn-
nerhet under rusningstid och det är svårt att
komma ut på vägen från anslutningarna. På
vägavsnittet finns 7 plananslutningar till all-
männa vägar och flera farliga anslutande en-
skilda vägar. Vägavsnittet är olycksbenäget;
åren 2002—2006 inträffade 33 personskadeo-
lyckor på vägavsnittet, i vilka 6 personer dog
och 38 skadades. Lättrafikleder som är paral-
lella med vägen saknas.

I projekt sv 51 byggs vägen ut till motorväg
från den planskilda anslutningen vid Munkkul-
la i Kyrkslätt till slutet av den nuvarande mo-
torvägen i Stensvik. Projektet omfattar byg-
gandet av stamvägen så att den får två körba-
nor på en sträcka av ca 10 km, tre nya
planskilda anslutningar, förbättring av den
planskilda anslutningen till Ring III, leder för
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lättrafik, parallella vägar och enskilda vägar,
ett 3 km långt bullerskydd och byggande av en
ekodukt.

Kostnadsförslaget för projektet är 80 miljo-
ner euro (index 150). Projektets nyttokostnads-
förhållande är 3,2. Projektet genomförs som ett
entreprenad där serviceproducenten utöver
planeringen och genomförandet dessutom står
för underhållet i 15 år.

Projektet rv 14 Nyslotts centrum (inkl. flytt-
ning av djupfarleden), I etappen. Riksväg 14 är
en del av mellersta Finlands tvärgående förbin-
delse mellan riksväg 5 och riksväg 6 samt den
viktigaste vägförbindelsen inom Nyslotts eko-
nomiska region. Vägen går genom Nyslotts
centrum i gatunätet. Trafikmängden på huvud-
lederna är 14 000—23 000 fordon/dygn. Som-
martid när bron vid Kyrönsalmi öppnas stockar
bilköerna bl.a. gatunätet på samma sida som
centrum. All tung trafik kör på huvudgatorna
med branta backar och trånga korsningar. Tra-
fiksäkerheten är mycket dålig. På vägavsnittet
sker i snitt 15 olyckor/år som leder till person-
skador. I de flesta av dessa är den lätta trafiken
inblandad. När det gäller sjötrafiken är den nu-
varande djupfarleden i Kyrönsalmi ett av de
farligaste ställena i Saimens djupfarleder. I den
första etappen av projektet ingår vid vägavsnit-
tets östra ända en bro till över Kyrönsalmi, en
utbyggnad av riksvägen till en fyrfilig väg på
sträckan Ruislahti—Miekkoniemi (ca 1,7 km)
samt leder för lättrafiken (bl.a. 5 gångtunnlar).
Den andra etappen av hela projektet avses bör-
ja efter den första etappen. Kostnadsförslaget
för den första etappen är 25 miljoner euro.
Kostnadsförslaget för hela projektet (inkl.
flyttningen av djupfarleden i Kyrönsalmi) upp-
går till 130 miljoner euro och nyttokostnads-
förhållandet är 2,3.

Rv 5 Päiväranta—Vuorela. Riksväg 5 vid
Kuopio är ett av de livligast trafikerade vägav-
snitten i hela landet. Trafikmängden är 29 000
fordon/dygn. Vägavsnittet är en väg med blan-
dad trafik som är känslig för störningar, och på
båda sidor finns ett långt motorvägsavsnitt.
Vattenleden Kuopio—Iisalmi korsar riksvägen
i Päiväranta. Klaffbron öppnas 300—400
gånger per seglingssäsong. Bromaskineriet är

ytterst dåligt. Förhållandena för lättrafiken är
dåliga. Olycksfrekvensen på vägavsnittet är
stor. Åren 2000—2005 inträffade på vägav-
snittet 17 olyckor som ledde till personskador.
Olyckorna och klaffbrons funktionsproblem
leder ofta till störningar i trafiken och trafik-
stockningar, varvid säkerhetsrisken är bety-
dande. Vägavsnittet är den enda förbindelsen
från Kuopio norrut och österut och således
även till flygplatsen, någon egentlig reservrutt
existerar inte.

I projektet ändras vägavsnittet till motorväg.
På den östra sidan av vägavsnittet byggs en pa-
rallellväg och leder för lättrafik. Farleden Ku-
opio—Iisalmi flyttas och vid farleden byggs
höga broar och en 4,5 m öppningsbar bro till
järnvägen. De nuvarande klaffbroarna till Pä-
iväranta ändras till fasta broar. I samband med
projektet förbättras anslutningarna till riksväg
17 och landsväg 562 till flygplatsen.

Kostnadsförslaget för projektet är 90 miljo-
ner euro (index 150). På grund av projektets
karaktär uppskattas nyttokostnadsförhållandet
inte.

Rv 6 Ringvägen vid Joensuu. Ringvägen vid
Joensuu bildas av riksväg 6 och riksväg 17.
Ringvägen förmedlar såväl lokal som långväga
trafik och den hör till TEN-nätet. Trafikmäng-
den på ringvägen är 10 000—19 900 fordon/
dygn. På ringvägen inträffade åren 2001—
2005 sammanlagt 11 olyckor som ledde till
personskador. Hastighetsbegränsningen på
vägavsnittet är av säkerhetsskäl 60 km/h på
vissa avsnitt. Vid plananslutningen till Karja-
lankatu förekommer problem med säkerheten
och med smidig trafik.

Projektet innebär att en planskild anslutning
från Karjalankatu byggs till ringvägen. Dessut-
om byggs en körfil till och en bro över Pielis-
joki för den andra körfilen och ytterligare för-
bättras de nuvarande ramperna. Det avsnitt
som ska förbättras är ca 5 km.

Kostnadsförslaget för projektet är ca 35 mil-
joner euro (index 150) och nyttokostnadsför-
hållandet är 2,6.

Förbättrandet av servicenivån på banavsnit-
tet Seinäjoki—Uleåborg, fortsättning på I
etappen. För den fortsatta finansieringen av
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projektet föreslås en fullmakt att ingå avtal för
40 miljoner euro. Fullmakten att ingå avtal för
110 miljoner euro för den första etappen av
förbättrandet av servicenivån på banavsnittet
ingick i budgeten för 2007. Det faktum att ban-
avsnittet kunde färdigställas snabbt har sär-
skild betydelse för VR-Group Ab:s järnvägs-
trafik, och därför har ett avtal beretts med bo-
laget i vilket bolaget tar det fulla ansvaret för
finansieringen av detta projekt utan att staten
blir återbetalningsskyldig.

Fördjupandet av farleden till Mäntyluoto i
Björneborg. Genomförandet av investerings-

planerna för industrin i Björneborgsområdet
ökar behovet att öka seglationsdjupet i hamnen
och farleden till hamnen i Mäntyluoto från 10
m till 12 m. I fråga om statens farled är kost-
nadsförslaget för projektet 9,2 miljoner euro
och nyttokostnadsförhållandet är 2,1. Till pro-
jektet hänförs en investering som Björneborgs
stad samtidigt gör, vilket innebär att en vänd-
bassäng med ett seglationsdjup på 12 m, en
inre farled till hamnen och en ny 12 m kaj
byggs. Stadens egen investering uppgår till 22
miljoner euro.

Projekt

Färdigt
för trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €
Använt

mn €

Tilläggs-
budget

2009
mn €

Senare
finansierings-

behov
mn €

Farledsprojekt, pågående och inledda 
med fullmakt att ingå avtal
Vägprojekt
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 2013 80,0 1,0 1,0 78,0

Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt 80,0 1,0 1,0 78,0

Nya trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 14 Nyslotts centrum 
(inkl. flyttning av djupfarleden), I etappen 2011 25,0 - 3,0 22,0
Rv 5 Päiväranta—Vuorela 2013 90,0 - 3,0 87,0
Rv 6 Ringvägen vid Joensuu 2012 35,0 - 1,0 34,0

Banprojekt
Förbättrande av servicenivån på banavsnittet 
Seinäjoki—Uleåborg,
fortsättning på I etappen, VR-Group Ab 2010 40,0 - - -

Vattenvägsprojekt
Fördjupande av farleden till Mäntyluoto 
i Björneborg 2012 9,2 - 3,0 6,2

Nya trafikledsprojekt sammanlagt 199,2 - 10,0 149,2
Trafikledsprojekt sammanlagt 279,2 1,0 11,0 227,2
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2009 tilläggsb. 11 000 000
2009 budget 354 700 000
2008 III tilläggsb. -18 453 000
2008 II tilläggsb. 6 605 000
2008 budget 381 700 000
2007 bokslut 217 515 421

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

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

Från anslaget under momentet avdras 53 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget från anslaget
föranleds av ett tillägg på 3 000 000 euro under
momentet som godkänts i budgeten för 2009

och av en överföring på 53 000 euro till mo-
ment 32.50.63 som grundar sig på tillägget.

2009 tilläggsb. -53 000
2009 budget 63 175 000
2008 III tilläggsb. 66 000
2008 budget 58 175 000
2007 bokslut 53 059 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av un-

derstöd för bredbandsprojekt för byggande av
telenät.

Anslaget får även användas till betalning av
den statliga medfinansieringen av projekt som
ska finansieras med medel ur EU:s lands-
bygdsprogram och strukturfonder.

Fullmakt
Kommunikationsverket bemyndigas att ingå

avtal om statsunderstöd till ett belopp av högst
66 miljoner euro med landskapsförbund och
teleföretag. Med dessa avtal deltar staten i byg-
gandet av kommersiellt olönsamma telenät
med högst en tredjedel av teleföretagets kost-
nader och högst med samma belopp som land-
skapen, kommunerna och EU:s strukturfonder
gemensamt.

F ö r k l a r i n g :  Statsrådet har genom ett
principbeslut den 4 december 2008 uppställt
som mål att det senast den 31 december 2015
överallt i vårt land beroende på efterfrågan ska
finnas tillgång till ett optiskt fibernät eller ka-
belnät, som möjliggör 100 megabits förbindel-
ser, eller något annat jämförbart nät. En anslut-
ning till dessa nät med en högst två kilometer
lång fast eller trådlös abonnentförbindelse
medför att åtminstone 99 procent av alla fasta
bostäder samt företags och organisationers
inom den offentliga förvaltningen fasta drift-
ställen kan använda sådana kommunikations-
tjänster och andra informationssamhällstjäns-
ter som kräver mycket höga förbindelser.

Landskapsförbunden utvärderar tillsammans
med kommunerna samt teleföretagen i områ-
det och Kommunikationsverket med beaktan-
de av befolkningsutvecklingen och den regio-
nala utvecklingen hur efterfrågan på snabba
förbindelser i landskapet har utvecklats och
vilka behoven är att utveckla det allmänna te-
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lenätet. Till den del målnivån för 2015 inte kan
nås kommersiellt utarbetar landskapsförbun-
den planer för genomförande av målen för
2015. Kommunikationsverket utvärderar land-
skapsförbundens planer. Statsrådet fattar be-
slut om fördelningen av bredbandsstödet bland
landskapen. Landskapsförbunden konkurrens-
utsätter genomförandet av planen. Kommuni-
kationsverket betalar statens andel av bred-

bandsstödet till de teleföretag som landskapen
konkurrensutsatt.

Det uppskattas att Kommunikationsverket
föranleds utgifter som ankommer på staten till
ett belopp av 0,5 miljoner euro år 2009, 10,5
miljoner euro år 2010 och 11,0 miljoner euro
åren 2011—2015 varje år.

2009 tilläggsb. 500 000

50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utvecklandet av infrastruktur för
en satellitjordstation i Sodankylä.

2009 tilläggsb. 3 200 000
2009 budget 40 646 000
2008 II tilläggsb. 303 000
2008 budget 31 422 000
2007 bokslut 30 453 000

60. Affärsverksamhet

40. Understöd till Luftfartsverket (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av un-

derstöd för genomförandet av en utvidgnings-
investering i passagerarterminalen på Uleå-
borgs flygplats i ett fastighetsaktiebolag som
ska grundas som dotterbolag till Luftfartsver-
ket.

F ö r k l a r i n g :  Utvidgningsinvesteringen
i passagerarterminalen på Uleåborgs flygplats
torde genomföras åren 2009—2011 och kost-
nadsförslaget för den uppgår till 21 miljoner
euro. Luftfartsverkets investeringsandel i pro-
jektet är 9 miljoner euro, TE-centralens 4 mil-
joner euro och Uleåborgs ekonomiska regions
2 miljoner euro. Investeringen kommer att ge-
nomföras via ett fastighetsaktiebolag som ska
bildas som dotterbolag till Luftfartsverket, i
vilket det är möjligt att uppta den ekonomiska
regionen som minoritetsaktieägare. Uleåborgs
flygplats är i fråga om passagerarantal Fin-

lands andra största flygplats. Utvidgningen av
passagerarterminalen på flygplatsen bidrar till
att utveckla flygfältsservicen och förbereder
flygplatsen för en ökad flygtrafik.

2009 tilläggsb. 6 000 000

89. Luftfartsverket
2. Maximibeloppet av investeringarna och

investeringsfullmakterna för de kommande fi-
nansåren

Motiveringen till momentet ändras så att
Luftfartsverkets investeringar får medföra ut-
gifter på högst 136 miljoner euro år 2009.
Dessutom får Luftfartsverket år 2009 ingå för-
bindelser om investeringar som under följande
år får föranleda utgifter på högst 329 miljoner
euro. 

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med moment
31.60.40 får Luftfartsverket genomföra ut-
vidgningsinvesteringen till ett belopp av 21
miljoner euro i passagerarterminalen på Uleå-
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borgs flygplats. Avsikten är att investeringen
ska finansieras med statligt stöd till ett belopp
av 6 miljoner euro, med Luftfartsverkets andel
på 9 miljoner euro, med TE-centralens andel
på 4 miljoner euro och med Uleåborgs ekono-
miska regions andel på 2 miljoner euro.

Dessutom får Luftfartsverket år 2009 ge-
nomföra reparationer på Helsingfors—Vanda
flygplats till ett belopp av högst 10 miljoner
euro. Utgifterna finansieras genom att minska
Luftfartsverkets krav på intäktsföring av vin-
sten för 2009.

Luftfartsverkets investeringsfullmakt för år
2009 föreslås bli ändrad från högst 120 miljo-
ner euro till högst 136 miljoner euro. Dessutom
får Luftfartsverket år 2009 ingå förbindelser
om investeringar som under följande år får för-
anleda utgifter på högst 329 miljoner euro is-
tället för 320 miljoner euro. 

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget —
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Innovationspolitik

20. Offentlig forskning och utveckling (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om finansiering får fattas
till ett belopp av högst 208 057 000 euro år
2009.

F ö r k l a r i n g : Avsikten med ökningen
av fullmakten med 10 000 000 euro är att tryg-
ga kontinuiteten inom och nivån på forskning,
utveckling och innovation i det rådande ekono-
miska läget.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 2 000 000 euro år
2009, 4 500 000 euro år 2010, 2 500 000 euro
år 2011 och 1 000 000 euro år 2012.

2009 tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 194 250 000
2008 budget 180 696 000
2007 bokslut 144 179 801

40. Bidrag till forskning, utveckling och inn-
ovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att bidrag får beviljas också för utbildning som
enligt Europeiska gemenskapernas kommis-

sions allmänna gruppundantagsförordning
(EG nr 800/2008) har direkt koppling till
forskning, utveckling och innovation.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om bidrag får fattas till ett
belopp av högst 250 518 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g : Avsikten med ökningen
av anslaget med 2 000 000 euro och med en-
gångstillägget på 10 000 000 euro till fullmak-
ten är att trygga kontinuiteten inom och nivån
på forskning, utveckling och innovation i det
rådande ekonomiska läget.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 2 000 000 euro år
2009, 4 500 000 euro år 2010, 2 500 000 euro
år 2011 och 1 000 000 euro år 2012.

2009 tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 189 350 000
2008 III tilläggsb. -1 000 000
2008 II tilläggsb. -2 500 000
2008 budget 171 157 000
2007 bokslut 154 882 939

41. Statsunderstöd till vissa sammanslut-
ningar och organisationer för främjande av
näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en temporär rådgivningstjänst för
små företag som är i ekonomisk kris.

2009 tilläggsb. 200 000
2009 budget 42 642 000
2008 budget 37 472 000
2007 bokslut 35 872 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverk-
samhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro. 

Fullmakt. År 2009 får nya lån beviljas till ett
belopp av högst 93 728 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten med ökningen
av fullmakten med 5 000 000 euro är att trygga
kontinuiteten inom och nivån på forskning, ut-
veckling och innovation i det rådande ekono-
miska läget.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 2 000 000 euro år
2009, 2 000 000 euro år 2010 och 1 000 000
euro år 2011.

2009 tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 75 032 000
2008 budget 74 891 000
2007 bokslut 65 565 330

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbetskrafts- och näringscentralernas
och arbetskraftsbyråernas omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en utvidgning av omställnings-
skyddet.

2009 tilläggsb. 1 200 000
2009 budget 242 818 000
2008 II tilläggsb. 5 333 000
2008 budget 234 004 000
2007 bokslut 225 497 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersätt-
ningar för Finnvera Abp:s förluster (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av anslaget be-
ror på ökade utgifter för ersättningar för förlus-
ter.

2009 tilläggsb. 15 000 000
2009 budget 29 108 000
2008 budget 33 213 000
2007 bokslut 27 043 070

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
22 000 000 euro.

Fullmakt. Dessutom ändras motiveringen
till momentet så att anskaffningen år 2009 av
offentlig arbetskraftsservice och tjänster som
kompletterar denna service, med undantag för
anskaffningar av arbetskraftspolitisk vuxenut-
bildning inom ramen för förvaltningsförsöket i
Kajanaland, får föranleda staten utgifter på
högst 105 800 000 euro efter år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 7 000 000 euro av ett utvidgat
omställningsskydd, 10 000 000 euro av ökad
arbetskraftspolitisk utbildning och 5 000 000
euro av en ökad användning av startpeng. I
samband med tilläggsbudgetpropositionen
kommer regeringen att överlämna en proposi-
tion till riksdagen med förslag till lag om änd-
ring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
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(1295/2002). Lagförslaget innebär att omställ-
ningsskyddet utvidgas.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
3 600 000 euro är av engångsnatur och föran-
leds av det ökade anslaget för anskaffning av
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Avsikten
är att anslaget för sysselsättnings- och utbild-
ningsåtgärder samt speciella åtgärder i den
mån det är möjligt vid behov ska användas i
början av perioden. Det är meningen att se över
anslagen senare under året. Ökningen av be-
villningsfullmakten beräknas föranleda staten
utgifter på 3 000 000 euro år 2010 och 600 000
euro år 2011.

2009 tilläggsb. 22 000 000
2009 budget 477 440 000
2008 III tilläggsb. -15 000 000
2008 II tilläggsb. 16 895 000
2008 budget 554 422 000
2007 bokslut 490 806 770

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya förbindelser för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte år 2009 får in-
gås till ett värde av högst 21 400 000 euro, med
undantag för det område som omfattas av för-
valtningsförsöket i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g : Ökningen av anslaget med
1 500 000 euro och av bevillningsfullmakten
med 5 000 000 euro beror på den försvagade
utvecklingen inom ekonomi och sysselsätt-
ning. En strävan med den ökade finansieringen
är att stödja och påskynda investerings- och
byggnadsprojekt på ett sysselsättningsfrämjan-
de sätt. Sysselsättningseffekterna under bygg-
nadsfasen av de investeringar som finansieras
med tilläggsfullmakten är uppskattningsvis
220 årsverken. 

Ökningen av bevillningsfullmakten för in-
vesteringar i sysselsättningsfrämjande syfte
beräknas föranleda staten utgifter på 1 500 000

euro år 2009, 2 000 000 euro år 2010 och
1 500 000 euro år 2011.

2009 tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 21 320 000
2008 III tilläggsb. —
2008 budget 29 755 000
2007 bokslut 22 748 290

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refi-
nansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 250 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att
högst ett belopp som motsvarar 2 000 000 000
euro av lånen kan beviljas beräknade i US-dol-
lar enligt kursen den dag då lånet lyfts.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att staten kan bevilja Finlands Export-
kredit Ab lån för refinansieringsverksamhet
när det gäller exporten till ett belopp av sam-
manlagt högst 3 000 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Ökningen av anslaget med
1 250 000 000 euro och av fullmakten med
2 500 000 000 euro beror på behovet att kom-
plettera verksamheten på finansmarknaden
med sådan temporär refinansiering inom ex-
porten som införts i budgeten till ett större be-
lopp än vad som ursprungligen bedömdes i
budgeten. Enligt den så kallade refinansie-
ringsmodellen för exportprojekt ska Finlands
Exportkredit Ab på OECD-villkor refinansiera
köparkrediter som finländska eller utländska
kreditinstitut eller finansiella institut ordnar för
export av finländska kapitalvaror. Refinansie-
ringen ska genomföras med hjälp av lån som
beviljats Finlands Exportkredit Ab. Avsikten
är att utöver de redan beviljade 500 000 000
euro bevilja Finlands Exportkredit Ab lån på
högst 1 000 000 000 euro till och med den 30
juni 2009. Räntevillkoren för lånen bereds med
beaktande av utvecklingen på finansmarkna-
den och konkurrerande exportkreditinstituts
räntepolitik. Utbetalningen av lånet ska följa
samma tidtabell som den refinansiering som
Finlands Exportkredit Ab beviljar. Refinansie-
ring ska förslagsvis beviljas endast för projekt
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som har beviljats exportgaranti. Det är me-
ningen att maximibeloppet av den finansie-
ringsandel som täcks med exportgarantin ska
begränsas till 90 % av det belopp som finansie-
ras eller till högst ett belopp som motsvarar
Finnvera Abp:s garantitäckning. Avsikten är
dessutom att Finlands Exportkredit Ab ska be-
vilja refinansiering bara i sådana situationer
där ett exportprojekt kan försvåras avsevärt till
följd av att det inte går att få finansiering på
konkurrenskraftiga villkor på marknaden. En
ytterligare förutsättning är att den bank som
beviljas refinansiering i tillräcklig utsträckning
uppfyller kraven på soliditet och ekonomisk
funktionsförmåga.

2009 tilläggsb. 1 250 000 000
2009 budget 250 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriin-
vestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ett allmänt mål för verk-
samheten vid Finlands Industriinvestering Ab
är att kunna rikta finansiering i form av eget

kapital och kapitallån till problemområden
inom företagsfinansieringen, speciellt till till-
växtföretag och företag som befinner sig i en
internationaliseringsfas.

För att underlätta nödvändiga omställningar
inom vissa branscher och strukturer är det me-
ningen att upprätta en fond i anslutning till Fin-
lands Industriinvestering Ab. Fonden föreslås
på de grunder som statsrådet fastställer inves-
tera i små eller medelstora företag som är livs-
dugliga men på grund av det allmänna kon-
junkturläget tillfälligt har råkat i svårigheter,
och dessutom underlätta nödvändiga omställ-
ningar inom vissa branscher och strukturer.
När det gäller fondens investeringar är avsik-
ten att en andel på minst 50 % per projekt ska
vara privat kapital. Det är meningen att man
med hjälp av den nya fonden, medinvesterares
och ägares investeringar, målbolagets finansie-
ring och reglering av nuvarande ansvarsförbin-
delser ska trygga bolagets fortsatta verksamhet
trots det rådande konjunkturläget.

2009 tilläggsb. 100 000 000
2009 budget 50 000 000
2007 bokslut 15 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk
rådgivning och skuldrådgivning (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att högst 500 000 euro av anslaget
i enlighet med arbets- och näringsministeriets
beslut får användas till åtgärder som ökar kon-
sumenternas kontroll över sin ekonomi.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade behovet av ekonomi-
och skuldrådgivning. Läget i fråga om resur-
serna för ekonomi- och skuldrådgivning för-
bättras genom att man utökar antalet medarbe-
tare och bl.a. med tillfälliga arrangemang ser

till att rådgivarna orkar arbeta. Myndigheter,
organisationer och borgenärer ska genom sam-
arbete öka konsumenternas kunskaper om hur
man sköter sin egen ekonomi. På så sätt kan det
garanteras att ekonomi- och skuldrådgivarna
får en möjlighet att koncentrera sig på den
egentliga skuldrådgivningen och på att få till
stånd skuldsanering och skuldförlikning.
Högst 1 000 000 euro ska användas till åtgär-
der som ökar konsumenternas kontroll över sin
ekonomi.

2009 tilläggsb. 1 500 000
2009 budget 4 611 000
2008 budget 4 611 000
2007 bokslut 4 661 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 497 000 euro.

F ö r k l a r i n g : I tillägget till anslaget har
beaktats 4 200 000 euro för en grundlig reno-
vering av bron vid Tönölänsalmi och för min-
dre trafikprojekt i Ristijärvi och Hyrynsalmi
samt 244 000 euro som överföring från mo-
ment 31.10.21 som tillägg till utgifterna för
väghållning och 53 000 euro som överföring
från moment 31.30.63 som tillägg till köp av
kollektivtrafiktjänster.

2009 tilläggsb. 4 497 000
2009 budget 53 650 000
2008 III tilläggsb. 7 000 000
2008 II tilläggsb. 4 948 000
2008 budget 46 010 000
2007 bokslut 50 158 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering i
EU:s strukturfondsprogram under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 514 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 15 200 000 euro av bevillningsfull-
makten och 12 842 000 euro av anslaget under
momentet hänför sig till landskapet Kaja-
naland i enlighet med lagen om ett förvalt-
ningsförsök i Kajanaland.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om beviljande får fattas till
ett belopp av högst 323 165 000 euro år 2009. 

F ö r k l a r i n g : Av tillägget på 65 430 000
euro till bevillningsfullmakten föranleds
42 000 000 euro av en ombudgetering av de
bevillningsfullmakter som lösts eller uppskat-
tas bli lösta från strukturfondsprogrammen för
programperioden 2000—2006 och 23 430 000
euro av en tidigareläggning av budgeteringen
av bevillningsfullmakten för EU:s struktur-
fondsprogram för programperioden 2007—

2013 så att de ekonomiska ramarna för 2009 i
målprogrammen för konkurrenskraft och sys-
selsättning höjs med 10 %. Av tillägget till be-
villningsfullmakten hänför sig 1 266 000 euro
och av tillägget till anslaget 190 000 euro till
landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 

Ombudgeteringen av bevillningsfullmakter
som lösts från programmen syftar till att säker-
ställa genomförandet av programperioden
2000—2006. I enlighet med EU-bestämmelser
är det ännu år 2009 möjligt att ingå förbindel-
ser och göra utbetalningar när det gäller struk-
turfondsprogrammen för programperioden
2000—2006. Genom tidigareläggningen av
budgeteringen av bevillningsfullmakten för
EU:s strukturfondsprogram kan genomföran-
det av programmen effektiveras och de utma-
ningar som den ekonomiska utvecklingen
innebär bemötas. Tidigareläggningen ökar inte
totalbeloppet av bevillningsfullmakten för pro-
gramperioden 2007—2013, eftersom tillägget
dras av från de ekonomiska ramarna för 2013 i
målprogrammen för konkurrenskraft och sys-
selsättning.

Av tillägget på 23 430 000 euro till bevill-
ningsfullmakten beräknas staten föranledas ut-
gifter på 3 514 000 euro år 2009, 4 686 000
euro år 2010, 8 202 000 euro år 2011 och
7 028 000 euro år 2012.

2009 tilläggsb. 3 514 000
2009 budget 233 972 000
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)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 017 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 10 406 000 euro av bevillningsfull-
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makten under momentet hänför sig till land-
skapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett
förvaltningsförsök i Kajanaland.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om beviljande får fattas till
ett belopp av högst 270 836 000 euro år 2009. 

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget på 35 567 000
euro till bevillningsfullmakten föranleds
15 450 000 euro av en ombudgetering av de
bevillningsfullmakter som lösts eller uppskat-
tas bli lösta från strukturfondsprogrammen för
programperioden 2000—2006 och 20 117 000
euro av en tidigareläggning av budgeteringen
av bevillningsfullmakten för EU:s struktur-
fondsprogram för programperioden 2007—
2013 så att de ekonomiska ramarna för 2009 i
målprogrammen för konkurrenskraft och sys-
selsättning höjs med 10 %. Av tillägget till be-
villningsfullmakten hänför sig 912 000 euro
till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Ombudgeteringen av bevillningsfullmakter
som lösts från programmen syftar till att säker-
ställa genomförandet av programperioden
2000—2006. I enlighet med EU-bestämmelser
är det ännu år 2009 möjligt att ingå förbindel-

ser och göra utbetalningar när det gäller struk-
turfondsprogrammen för programperioden
2000—2006. Genom tidigareläggningen av
budgeteringen av bevillningsfullmakten för
EU:s strukturfondsprogram kan genomföran-
det av programmen effektiveras och de utma-
ningar som den ekonomiska utvecklingen
innebär bemötas. Tidigareläggningen ökar inte
totalbeloppet av bevillningsfullmakten för pro-
gramperioden 2007—2013, eftersom tillägget
dras av från de ekonomiska ramarna för 2013 i
målprogrammen för konkurrenskraft och sys-
selsättning.

Av tillägget på 20 117 000 euro till bevill-
ningsfullmakten beräknas staten föranledas ut-
gifter på 3 017 000 euro år 2009, 4 023 000
euro år 2010, 7 010 000 euro år 2011 och
6 067 000 euro år 2012.

2009 tilläggsb. 3 017 000
2009 budget 205 128 000
2008 II tilläggsb. -22 000 000
2008 budget 89 043 000
2007 bokslut 1 034 695

60. Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

2 000 000 euro.
Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att stöd får beviljas till ett belopp av
högst 68 100 000 euro år 2009.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 8 000 000
euro till fullmakten är avsett att användas för
projekt som främjar användningen av förnybar
energi och energieffektiviteten och som snabbt
kommer igång och främjar sysselsättningen
och samtidigt stöder målsättningen i den lång-
siktiga klimat- och energistrategin.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 2 000 000 euro år
2009, 4 000 000 euro år 2010 och 2 000 000
euro år 2011.

2009 tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 47 800 000
2008 III tilläggsb. —
2008 budget 30 600 000
2007 bokslut 24 381 014

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörj-
ningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt. År 2009 får förbindelser ingås till

ett värde av högst 1 000 000 euro för beviljan-
de av understöd för det bolag som ska grundas
med anledning av sammanslagningen av Ut-
sjoki elandelslags och Inergia Oy:s elnätsaf-
färsverksamhet för utgifter som föranleds av
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de ersättande investeringar som ska göras i el-
nätet i Utsjokiområdet.

F ö r k l a r i n g : I syfte att trygga elförsörj-
ningen i Norra Lappland är avsikten att stöda
ersättande investeringar som ska göras i elnätet
i Utsjokiområdet. Understödet skapar förut-
sättningar för uppkomsten av ett mer omfattan-
de elnätsbolag och dessutom säkerställs elför-

sörjningen i Utsjoki på ett hållbart sätt så att
priset på elöverföring håller sig på en skälig ni-
vå.

Det uppskattas att användningen av fullmak-
ten föranleder utgifter på 150 000 euro/år åren
2012—2017 och 100 000 euro år 2018.

2009 tilläggsb. —
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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 på
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnaderna för ministeriets olika
utredningsuppgifter i samband med inrättandet
av Centralen för läkemedelsområdet och för
inköp av konsulttjänster. År 2008 anvisades
120 000 euro för ändamålet.

2009 tilläggsb. 300 000
2009 budget 39 584 000
2008 III tilläggsb. 300 000
2008 II tilläggsb. 1 000 000
2008 budget 38 763 000
2007 bokslut 36 316 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
(reservationsanslag 2 år)

Punkt 4) i det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet ändras som följer:

4) betalning av sådana kostnader som upp-
kommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning och styrning av
sjukhusen.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 488 000
2008 II tilläggsb. 1 314 000
2008 budget 718 000
2007 bokslut 718 000

05. Omkostnader för statens skolhem (reser-
vationsanslag 2 år)

Punkt 7) i det andra stycket i beslutsdelen un-
der momentet ändras som följer:

7) betalning av sådana kostnader som upp-
kommer för Institutet för hälsa och välfärd på
grund av allmän förvaltning och styrning av
skolhemmen.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 559 000
2008 II tilläggsb. 484 000
2008 budget 603 000
2007 bokslut 603 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader

26. Statlig ersättning till Folkpensionsan-
stalten för kostnader för förberedelser inför
överföringen av tolktjänster för handikappade
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 479 000 euro.
Anslaget får användas för ersättning till

Folkpensionsanstalten för de kostnader som
överföringen av tolktjänster ger upphov till och
som föranleds av upprättandet av ett informa-
tionssystem för ändamålet.

F ö r k l a r i n g : Enligt lagen om en kom-
mun- och servicestrukturreform (169/2007)
överförs ansvaret för finansieringen av tolk-
tjänster för gravt handikappade från kommu-
nerna till staten, och ska fr.o.m. 1.1.2010 skö-
tas av Folkpensionsanstalten. Folkpensionsan-
stalten upprättar ett nytt informationssystem
för behandling av ersättningarna för tolktjäns-
ter. Avsikten är att ersättningen för anordnan-
det av tolktjänster fr.o.m. år 2010 ska betalas

av anslaget under moment 33.60.37 och att
Folkpensionsanstaltens omkostnader för tolk-
tjänster ska betalas av anslaget under moment
33.10.28.

2009 tilläggsb. 1 479 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

33 000 000 euro. 
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag

föranleds av den ändrade arbetslöshetsprogno-
sen.

2009 tilläggsb. 33 000 000
2009 budget 454 000 000
2008 budget 441 000 000
2007 bokslut 427 683 913

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
88 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Den ändrade arbetslös-
hetsprognosen ökar behovet av anslag med
93 000 000 euro. Den ökade anskaffningen av
arbetskraftsutbildning minskar behovet av an-
slag med 4 500 000 euro.

2009 tilläggsb. 88 500 000
2009 budget 503 000 000
2008 III tilläggsb. -7 000 000
2008 II tilläggsb. -9 000 000
2008 budget 452 000 000
2007 bokslut 459 500 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Den ändrade arbetslös-
hetsprognosen ökar behovet av anslag.

2009 tilläggsb. 25 000 000
2009 budget 91 000 000
2008 budget 62 000 000
2007 bokslut 48 137 800

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

134 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag

föranleds av den ändrade arbetslöshetsprogno-
sen.
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2009 tilläggsb. 134 000 000
2009 budget 744 000 000
2008 III tilläggsb. -28 000 000
2008 II tilläggsb. —
2008 budget 699 500 000
2007 bokslut 672 281 210

54. Studiesociala förmåner för dem som del-
tar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att anskaffningen av arbetskrafts-
utbildning utökats.

2009 tilläggsb. 10 000 000
2009 budget 140 000 000
2008 II tilläggsb. 9 000 000
2008 budget 141 000 000
2007 bokslut 127 169 942

30. Sjukförsäkring

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

Det tredje stycket i beslutsdelen under mo-
mentet ändras som följer: Folkpensionsanstal-
ten får använda högst 91 700 000 euro till fi-
nansiering av behovsprövad individuell reha-
bilitering 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 :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2009 tilläggsb. —
2009 budget 1 237 500 000
2008 II tilläggsb. —
2008 budget 1 175 000 000
2007 bokslut 1 128 408 918

40. Pensioner

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

Det andra stycket i beslutsdelen under mo-
mentet ändras som följer: Anslaget får använ-
das till betalning av statens andel enligt 135 §
och 135 a § i lagen om pension för lantbruks-
företagare (1280/2006) och 41 § i lagen om ge-
nerationsväxlingspension för lantbruksföreta-
gare (1317/1990).

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 497 000 000
2008 budget 471 700 000
2007 bokslut 447 300 000
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52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över premieintäkter
har justerats neråt och att kalkylen över obetal-
da premier har justerats uppåt.

2009 tilläggsb. 13 000 000
2009 budget 109 000 000
2008 III tilläggsb. -9 000 000
2008 budget 79 000 000
2007 bokslut 38 500 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
402 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 15 000 000 euro av ändrade ut-
giftsposter för förmåner och 387 000 000 euro
av sänkningen av arbetsgivares folkpensions-
avgift med 0,8 procentenheter i förhållande till
lönen och motsvarande ökning av statens fi-
nansieringsandel fr.o.m. 1.4.2009. I samband
med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar
regeringen en proposition med förslag till lag
om sänkning av folkpensionsavgiften.

2009 tilläggsb. 402 000 000
2009 budget 2 265 000 000
2008 III tilläggsb. -20 000 000
2008 budget 2 305 600 000
2007 bokslut 1 875 773 689

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social-
och hälsovårdens driftskostnader (förslagsan-
slag)

 Under momentet beviljas ett tillägg på
1 300 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de slutliga statistiska uppgifter
som ligger till grund för beräkningen av stats-
andelar 2009 har gett upphov till ändringar i de
faktorer som används vid fastställandet av stat-
sandelarna.

2009 tilläggsb. 1 300 000
2009 budget 5 570 013 000
2008 budget 5 075 497 000
2007 bokslut 4 310 175 432

31. Statsunderstöd till kommunerna för pro-
jekt inom social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 020 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 9 000 000 euro av betalning av
statsbidrag som beviljas för anläggningspro-
jekt inom social- och hälsovården med stöd av
lagen om planering av och statsandel för soci-
al- och hälsovården (733/1992) och som utgör
en del av de medel som är avsedda att stimulera
den offentliga byggnadsverksamheten. De
statsbidrag som beviljas för anläggningspro-
jekten anslås för sådan grundlig renovering av
daghem och åldringshem som inleds 2009. Av
behovet av tilläggsanslag föranleds 1 020 000
euro av att en för stor del av 2005 års anslag för
det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet
felaktigt har återbetalats till staten.
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2009 tilläggsb. 10 020 000
2009 budget 29 100 000
2008 budget 24 800 000
2007 bokslut 44 500 000

35. Statsandel till kommunerna för kostnader
i anslutning till det grundläggande utkomst-
skyddet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den ändrade arbetslöshetsprogno-
sen.

2009 tilläggsb. 6 000 000
2009 budget 225 000 000
2008 III tilläggsb. 12 000 000
2008 budget 211 000 000
2007 bokslut 202 029 523
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

70. Anskaffning och grundlig renovering av
fartyg för bekämpning av miljöskador (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.
Anslaget får användas för grundlig renove-

ring av oljebekämpningsfartyget Halli, som
används av marinen.

F ö r k l a r i n g : En grundlig renovering av
Halli, som byggdes 1987, förlänger fartygets
livslängd med uppskattningsvis 15—20 år. 

En grundlig renovering av Halli är brådskan-
de för att man ska få fartyget i full oljebekämp-
ningsberedskap till 2010. Användningen av ol-
jebekämpningsfartyget Hylje är begränsad un-
der 2010, eftersom dess besättning belastas av
uppgifter i anslutning till färdigställandet av
marinens nya kombinationsfartyg som ska er-
sätta Hylje.

Enligt beräkningarna ligger Halli i docka sex
månader och den grundliga renoveringens sys-
selsättande verkan motsvarar 20 årsverken. 

Ersättning för utgifterna för den grundliga
renoveringen av Halli kommer att sökas ur ol-
jeskyddsfonden.

2009 tilläggsb. 7 000 000
2008 II tilläggsb. 2 000 000
2008 budget 23 000 000
2007 bokslut 23 000 000

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att förbindelser som gäller nya projekt får
ingås så att det behov av anslag som dessa för-
anleder efter år 2009 är högst 8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Riksdagen höjde i sam-
band med behandlingen av budgetpropositio-
nen anslaget under momentet från 11 000 000
euro till 14 450 000 euro och den fullmakt som
gäller förbindelser i fråga om nya projekt från
1 700 000 euro till 7 000 000 euro. Anslagsök-
ningen gör det möjligt att inleda ett flertal nya
projekt och därför är det nödvändigt att höja
den fullmakt som motsvarar utbetalningarna
för dessa under kommande år med 1 000 000
euro, dvs. från 7 000 000  euro till 8 000 000
euro.

De direkta konsekvenser för sysselsättning-
en som följer av de projekt som ska genomför-
as med tilläggsanslaget beräknas motsvara 40
årsverken. Projekten har dessutom indirekta
konsekvenser för sysselsättningen inom pro-
duktionen av byggnadsmaterial och utrustning.



35.2066

2009 tilläggsb. 2 000 000
2009 budget 14 450 000
2008 I tilläggsb. —
2008 budget 14 200 000
2007 bokslut 11 000 000

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och ut-
vecklingscentralen för boendet (reservations-
anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet får teckna aktier i bolag som bildas
och formar ett kluster av strategisk spetskom-
petens för den byggda miljön (RYM-SHOK).

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att det inom
branschen för den byggda miljön ska bildas
bolag som stöd för ett kluster av strategisk
spetskompetens och deras uppgift ska vara att
organisera, samordna och administrera bran-
schens strategiska forskningssamarbete och
det forskningssamarbete inom branschen som
tjänar affärsverksamheten, samt den finansie-
ring som dessa kräver, och dessutom att se till
att principerna för hur resultaten av forskning-
en ska utnyttjas följs. Finansierings- och ut-
vecklingscentralen för boendet har för avsikt
att teckna aktier i bolagen för 25 000 euro.

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget 4 857 000
2008 II tilläggsb. 33 000
2008 budget 4 935 000
2007 bokslut 4 668 000

56. Konjunkturrelaterade understöd för bo-
stadsaktiebolags och hyreshusbolags repara-
tioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 000 000 euro. 
Anslaget får användas till understöd enligt

den lag som gäller konjunkturrelaterade under-
stöd för reparation av vissa bostadsbyggnader.
Understöd beviljas inte för projekt för vilka det
beviljas understöd för reparation eller energi-
understöd av anslaget under moment 35.20.55.

Fullmakt
År 2009 får sammanlagt högst 125 000 000

euro beviljas i understöd. 
F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggs-

budgetpropositionen överlämnar regeringen en
proposition till riksdagen med förslag till en
lag som gäller konjunkturrelaterade understöd

Beräknad användning av tilläggsanslaget

Total-
kostnads-

förslag

Statens
andel

för vid-
stående Beviljat Beviljas

Projekt 1 000 € 1 000 € 1 000 € €

1. Nya projekt
Huvudavlopp Iiksenvaara—Ketunpesä i Joensuu 1 250 500 - 500 000
Överföringsavlopp och förbindelsevattenledning 
Gustavs—Lokalahti—Nystad 3 300 1 150 - 1 150 000
Överföringsavlopp och förbindelsevattenledning 
Finby—Pjelax, Närpes 880 350 - 350 000
Nya projekt sammanlagt 5 430 2 000 - 2 000 000
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för reparation av vissa bostadsbyggnader. Ge-
nom understöden påskyndas reparationsverk-
samheten i ett läge där den sammanlagda ef-
fekten av att konjunkturtoppen inom bygg-
nadsverksamheten har passerats och att det
råder en internationell finanskris håller på att
leda till en exceptionellt hård åtstramning av
byggnadsverksamheten. Understöd beviljas
för projekt inom vilka byggnadsarbetet inleds
1.2.—31.12.2009.

De projekt som understöds beräknas syssel-
sätta sammanlagt 17 000 personer under ett ar-
betsår, varav cirka hälften direkt på byggar-
betsplatsen. 

De understöd som beviljas 2009 beräknas
förorsaka staten utgifter på 68 000 000 euro år
2010 och 20 000 000 euro år 2011.

2009 tilläggsb. 37 000 000

60. Överföring till statens bostadsfond
Räntestödslån och statliga borgensförbin-

delser
Motiveringen till momentet kompletteras så

att det år 2009 av statens bostadsfonds medel
får beviljas lån enligt lagen om räntestöd för
hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/
2001), räntestödslån för egnahem enligt lagen
om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993),
ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för
lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996) och
lån enligt den lag som gäller räntestöd under
åren 2009 och 2010 för byggnadslån för hyres-
bostäder i syfte att främja sysselsättningen
inom byggbranschen såsom räntestödslån till

ett belopp av sammanlagt högst 1 170 000 000
euro.

F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen en
proposition till riksdagen med förslag till en
lag som gäller räntestöd under åren 2009 och
2010 för byggnadslån för hyresbostäder i syfte
att främja sysselsättningen inom byggbran-
schen. Den tidsbegränsade lagen är nödvändig
för att stimulera byggnadsbranschen i ett läge
där den sammanlagda effekten av att konjunk-
turtoppen inom byggnadsverksamheten har
passerats och att det råder en internationell fi-
nanskris håller på att leda till en exceptionellt
hård åtstramning av byggnadsverksamheten.
Genom den nya lagen kompletteras det nuva-
rande räntestödssystemet och uppmuntras
även nya ägare att börja producera hyresbostä-
der. Genom den föreslagna tillläggsfullmakten
på 250 miljoner euro beräknas man kunna
stödja byggandet av ca 2 000 nya bostäder, vil-
ket har en sysselsättningseffekt på uppskatt-
ningsvis 4 000 årsverken. Sysselsättningsåt-
gärderna är nödvändiga för att man ska kunna
säkerställa att kunnig arbetskraft och fungeran-
de företag hålls kvar inom byggnadsbranschen. 

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

2009 tilläggsb. —
2009 budget —
2008 III tilläggsb. —
2008 II tilläggsb. —
2008 budget —
2007 bokslut —


