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Tilläggsbudget för 2006

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2006:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 294 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 294 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 294 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i —114 028 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 1 660 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i........................................................................................... 1 660 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i —170 000 000

07. Överföring från statens pensionsfond, minskning i ......................... —170 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20060055
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29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde i 10 000 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, 

tillägg i........................................................................................... 10 000 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 76 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde, tillägg i ..................................................................... 76 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 8 736 000

24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg i ............................................ 1 680 000

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 7 056 000

32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde i 35 500 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten i ............................ 35 500 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 743 100 000

01. Ränteinkomster i 25 200 000

04. Räntor på statens lån till affärsverken, minskning i ........................ —7 300 000

07. Räntor på depositioner, tillägg i...................................................... 32 500 000

03. Dividendinkomster i 683 900 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ........................................................... 683 900 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 34 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................ 34 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i —377 209 000

01. Lån som återbetalas till staten i 68 830 000

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tillägg i..................... 68 830 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i —446 039 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ —446 039 000

Inkomstposternas totalbelopp:

545 863 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22

 euro

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 30 000

01. Republikens president i 30 000

01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag), tillägg i 30 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 4 800 000

02. Statsrådets kansli i 4 700 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 200 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg i ................. 4 500 000

99. Statsrådets övriga utgifter i 100 000

27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands själv-

ständighet (reservationsanslag 2 år) i .............................................. 100 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 280 000

01. Utrikesförvaltningen i 3 280 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 3 280 000

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

30. Internationellt bistånd i —

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

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslags-

anslag) i ......................................................................................... —
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 741 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 110 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 110 000

10. Domstolsväsendet i 470 000

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 4 000

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

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

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 463 000

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp i 91 000

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 91 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 244 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 244 000

50. Verkställighet av straff i 3 500 000

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

tillägg i........................................................................................... 3 500 000

60. Åklagarväsendet i 326 000

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 326 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 7 926 000

01. Inrikesministeriet i 100 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 100 000

02. Utlänningsverket i 87 000

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 87 000

75. Polisväsendet i 6 910 000

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 6 910 000



1469Nr 501

80. Räddningsväsendet i 60 000

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 160 000

31. Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år), minskning i ..................... —100 000

90. Gränsbevakningsväsendet i 769 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 500 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 269 000

98. Utveckling av regionerna i —

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s struk-

turfondsprogram (förslagsanslag) i ................................................. —

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 17 455 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 16 005 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 17 005 000

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 000 000

10. Militärt försvar i 1 450 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) i ............ —

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 1 450 000

30. Militär krishantering i —

21. Omkostnader i hemlandet för fredsbevarande verksamhet (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 314 000

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksam-

het (reservationsanslag 2 år), minskning i ....................................... —314 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 37 134 000

01. Finansministeriet i 2 000 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

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

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning 

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

18. Skatteförvaltningen i 1 750 000

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år),

tillägg i........................................................................................... 1 750 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 5 074 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ............................... 4 464 000

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 610 000

40. Tullverket i 11 500 000

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 11 500 000

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personal-

förvaltningen i 1 000 000

26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 1 000 000

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde i —

01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reser-

vationsanslag 2 år) i ....................................................................... —

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 15 810 000

43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. 15 810 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 13 599 000

01. Undervisningsministeriet i —

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

de för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i.. —
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08. Internationellt samarbete i 50 000

50. Vissa understöd (fast anslag), tillägg i ............................................ 50 000

10. Undervisning och forskning vid universitet i 2 100 000

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 2 100 000

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete i 1 239 000

50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 1 239 000

88. Vetenskap i 2 360 000

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 210 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenska-

pen (förslagsanslag), tillägg i ......................................................... 2 150 000

90. Konst och kultur i 4 170 000

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 4 170 000

98. Idrottsverksamhet i 2 710 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 

fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg i .......................................... 2 710 000

99. Ungdomsarbete i 970 000

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ung-

domsarbete (förslagsanslag), tillägg i ............................................. 970 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 4 173 000

10. Utvecklande av landsbygden i 76 000

54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig 

andel vid totospel (förslagsanslag), tillägg i.................................... 76 000

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets delta-

gande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i ..................... —

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) i ................................................... —
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20. Jordbruk i 545 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 545 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 200 000

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 200 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 3 277 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg i ..... 2 109 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................... 1 168 000

60. Skogsbruk i —734 000

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 275 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 009 000

90. Förvaltning i 809 000

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), minskning i ........................ —200 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), till-

lägg i .............................................................................................. 1 009 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 46 764 000

01. Kommunikationsministeriet i 427 000

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 400 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg i .......... 27 000

24. Vägförvaltningen i 4 569 000

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 1 680 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 2 889 000

30. Sjöfartsverket i 1 968 000

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 1 100 000

77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....... 868 000
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40. Banförvaltningscentralen i 20 729 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 7 060 000

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 13 669 000

41. Järnvägsverket i 300 000

21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .... 300 000

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i 129 000

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 129 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 440 000

43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 440 000

99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-

råde i 18 202 000

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 7 732 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-

mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 470 000

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 10 000 000

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 13 270 000

10. Förvaltning i 520 000

98. Skadeersättningar (förslagsanslag) i ............................................... 520 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i 8 500 000

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 9 500 000

50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknolo-

gipris (reservationsanslag 2 år), minskning i................................... —1 000 000

30. Företagspolitik i 2 200 000

60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg i ........ 2 200 000
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62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-

anslag) i ......................................................................................... —

40. Konsument- och konkurrenspolitik i 50 000

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 33 000

26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 17 000

60. Energipolitik i 2 000 000

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) i ........................................... 2 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i —5 455 000

01. Social- och hälsovårdsministeriet i 123 000

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 123 000

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vid-

kommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-

anslag) i ......................................................................................... —

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i —58 000

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 

och hälsovården (reservationsanslag 2 år), minskning i .................. —58 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 287 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 287 000

07. Institutet för arbetshygien i —86 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i ......................................................... —86 000

08. Folkhälsoinstitutet i 1 916 000

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 876 000

26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............... 1 040 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i —14 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

(reservationsanslag 2 år), minskning i ............................................ —14 000
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12. Statens skolhem i 27 000

21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg i 27 000

19. Pensionsförsäkring i 1 250 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden 

för studier (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 1 250 000

22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för

rehabilitering i —

50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) i ........ —

56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reser-

vationsanslag 2 år) i ....................................................................... —

59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsan-

slag 2 år) i ...................................................................................... —

28. Annat utkomstskydd i —8 500 000

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning i... —8 500 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i —400 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-

nader (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 600 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna 

för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) i ....................... —

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-

vården (reservationsanslag 3 år), minskning i ................................. —1 000 000

92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens

verksamhet i —

58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) i ............. —

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 

2 år) i ............................................................................................. —

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 149 000

05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i —

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram 

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

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för 

projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ............ —
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07. Flykting- och migrationsärenden i 149 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 149 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 063 000

10. Miljövård i 2 000 000

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservations-

anslag 3 år) i .................................................................................. 2 000 000

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i —200 000

63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 1 000 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), 

minskning i .................................................................................... —1 200 000

40. De regionala miljöcentralerna i 200 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 200 000

50. Miljötillståndsverken i 63 000

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 63 000

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i —

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för pro-

jekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i ................. —

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 50 000 000

01. Ränta på skulden i euro i 50 000 000

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tillägg i........................... 50 000 000
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Huvudtitel 37

37. MINSKNING AV STATSSKULDEN i 345 934 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 345 934 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) i ................ 345 934 000

Anslagens totalbelopp:

545 863 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

294 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

1 660 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

07. Överföring från statens pensionsfond

Under momentet avdras 170 000 000 euro.

29. Undervisningsministeriets förvaltnings-

område

88. Statens andelar av tippningens och penning-

lotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

10 000 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-

bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

76 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

24. Vägförvaltningens inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

1 680 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

7 056 000 euro.

32. Handels- och industriministeriets förvalt-

ningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbud-

geten

Till momentet överförs som intäktsföring ett till-

lägg av 35 500 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTS-

FÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet avdras 7 300 000 euro.
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07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

32 500 000 euro.

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

683 900 000 euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

34 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av

68 830 000 euro.

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-

ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet avdras 446 039 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

01. Republikens president

01. Presidentens arvode och representationsan-

slag  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 30 000

euro.

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.

22. EU-ordförandeskapet  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 500 000

euro.

99. Statsrådets övriga utgifter

27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anled-

ning av Finlands självständighet  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till att ordna festlighe-

ter för 90-årsjubileet med anledning av Finlands

självständighet. Anslaget får användas till avlö-

ning av personal motsvarande högst ett årsverke.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 280 000

euro.

76. Anskaffning av fastigheter och lokaler  (re-

servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

den tidigare sjömanskyrkofastigheten i Buenos

Aires, som ägs av finska staten och är i utrikes-

ministeriets besittning, utan vederlag kan över-

låtas till en iberisk-amerikansk stiftelse.

30. Internationellt bistånd

66. Egentligt bistånd  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006

får nya biståndsavtal ingås och förbindelser av-

ges, vilka föranleder utgifter till ett sammanlagt

värde av högst 907 574 500 euro efter år 2006.

I tabellen över fördelningen av fullmakter att

bevilja medel och ingå avtal tillförs dessutom

under punkt 1. Multilateralt bistånd 57 200 000

euro, avdras under punkt 2. Bistånd till enskilda

länder och regioner 11 050 000 euro samt till-

förs under punkt 3. Europeiska utvecklingsfon-

den 350 374 500 euro och under punkt 8. Under-

stöd till medborgarorganisationernas bistånd,

Servicecentralen för biståndssamarbete (KePa)

och informationen om biståndet 11 050 000 eu-

ro.
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99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbe-

varande styrkor  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som

följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-

positionsplan Förändring +/-

Ändrad disposi-

tionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för 

EU:s stridsgrupper 5 483 000 +600 000 6 083 000

02. Utgifter för EU:s militära krishante-

ringsoperation i Kongo (stöd till FN-

styrkan MONUC) - +158 000 158 000

03. Utgifter för den fredsbevarande operatio-

nen i Liberia (UNMIL-operationen) 189 000 - 189 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 21 405 000 +696 000 22 101 000

05. Gemensamma utgifter 2 251 000 - 2 251 000

06. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Bosnien och Hercegovina 

(ALTHEA/EUFOR-operationen) 10 110 000 - 10 110 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Su-

dan (UNMIS-operationen) 257 000 -50 000 207 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevarande 

styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 7 385 000 - 7 385 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 

operationer eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya fredsbevarande opera-

tioner samt för andra utgifter för den 

fredsbevarande verksamheten 2 039 000 -1 476 000 563 000

10. Utgifter för AMIS II-operationen - +72 000 72 000

Sammanlagt 49 119 000 - 49 119 000
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och myndigheter i samband 

med det

21. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 110 000

euro.

10. Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000 eu-

ro.

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 eu-

ro.

23. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 463 000

euro.

30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklago-

nämndens omkostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 91 000

euro.

40. Betalningsstörningar, utsökning och kon-

kursbevakning

21.  Exekutionsväsendets och konkursbevak-

ningens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 244 000

euro.

50. Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 500 000

euro.

60. Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 326 000

euro.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 100 000

euro.

02. Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 87 000

euro.
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75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 910 000

euro.

80. Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 160 000

euro.

31. Statsunderstöd  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 100 000

euro.

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000

euro.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 269 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av an-

skaffningsutgifterna för två bevakningsfartyg i

Tursas-klassen.

98. Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens

deltagande i EU:s strukturfondsprogram  (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 113 981 000 euro till

126 713 000 euro och så att 5 589 000 euro av

bevillningsfullmakten under momentet hänför

sig till landskapet Kajanaland i enlighet med la-

gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

62. Statlig medfinansiering för inrikesministe-

riets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 26 294 000 euro till

26 541 000 euro och så att 4 300 000 euro av be-

villningsfullmakten under momentet hänför sig

till landskapet Kajanaland i enlighet med lagen

om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

17 005 000 euro.

21. Försvarsministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att belop-

pet av beställningsfullmakten Materiell utveck-

ling av försvarsmakten (PVKEH 2006) ökas med

20 500 000 euro till sammanlagt 568 315 000

euro. Den tidsmässiga fördelningen per år av ut-

gifterna för beställningsfullmakten PVKEH

2006 ändras så att beställningsfullmakten får

åsamka staten utgifter om högst 101 657 000

euro före utgången av 2006, högst 170 835 000

euro före utgången av 2007, högst 329 865 000

euro före utgången av 2008, högst 439 315 000

euro före utgången av 2009, högst 501 215 000
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euro före utgången av 2010, högst 555 315 000

euro före utgången av 2011 och högst

568 315 000 euro före utgången av 2012.

Giltigheten för beställningsfullmakten Utrus-

tande av beredskapsbrigader (VYV 1) förlängs

från 2008 till 2009. Den tidsmässiga fördelning-

en per år av utgifterna för beställningsfullmak-

ten VYV 1, sammanlagt 1 034 019 372 euro,

ändras så att fullmakten får åsamka staten utgif-

ter om högst 920 100 000 euro före utgången av

2006, högst 959 500 000 euro före utgången av

2007, högst 1 016 019 372 euro före utgången

av 2008 och högst 1 034 019 372 euro före ut-

gången av 2009.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-

terna för beställningsfullmakten Utvecklande av

service- och flygbasbaserade system för heli-

koptrar (HTH), sammanlagt 179 961 081 euro,

ändras så att HTH-beställningsfullmakten får

åsamka staten utgifter om högst 120 663 081

euro före utgången av 2006, högst 138 005 081

euro före utgången av 2007, högst 158 954 081

euro före utgången av 2008, högst 166 527 081

euro före utgången av 2009, högst 172 931 081

euro före utgången av 2010 och högst

179 961 081 euro före utgången av 2011.

Den tidsmässiga fördelningen per år av utgif-

terna för beställningsfullmakten Utrustande av

beredskapsbrigader (VYV 2), sammanlagt

588 700 000 euro, ändras så att beställningsfull-

makten VYV 2 får åsamka staten utgifter om

högst 331 600 000 euro före utgången av 2006,

högst 490 100 000 euro före utgången av 2007

och högst 588 700 000 euro före utgången av

2008.

Med anledning av att det inte år 2005 på alla

punkter har varit möjligt att ingå avtal med stöd

av den i budgeten för 2005 godkända beställ-

ningsfullmakten Utvecklande av marinen och

spaningen (PVKEH 2005) får under 2006 avtal

ingås till ett värde av 32 820 000 euro, under för-

utsättning att de årliga betalningarna på grund av

dessa avtal inte överstiger de penningbelopp

som anförs i finansieringsplanen för beställ-

ningsfullmakten PVKEH 2005.

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 450 000

euro.

30. Militär krishantering

21. Omkostnader i hemlandet för fredsbevaran-

de verksamhet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 314 000

euro.

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för

fredsbevarande verksamhet  (reservationsanslag

2 år)

Från anslaget under momentet avdras 314 000

euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan Förändring +/-

Ändrad dispo-

sitionsplan

01. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i 

Kosovo (KFOR-operationen) 11 970 000 +860 000 12 830 000

02. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i 

Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-

operationen) 6 900 000 -500 000 6 400 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 382 000 - 2 382 000

04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i 

Afghanistan (ISAF-operationen) 5 900 000 - 5 900 000

05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

(UNMIS-operationen) 60 000 - 60 000

06. Utgifter för den fredsbevarande operationen i 

Liberia (UNMIL-operationen) 50 000 - 50 000

07. De fredsbevarande operationernas gemensam-

ma utgifter 2 285 000 +163 000 2 448 000

08. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 16 000 000 - 16 000 000

09. Utgifter för EU:s militära krishanteringsopera-

tion i Kongo (stöd till FN-styrkan MONUC) - +141 000 141 000

10. Utgifter för AMIS II-operationen - +99 000 99 000

20. I reserv för merutgifter för pågående operatio-

ner eller för förlängning av dem, för eventuella 

nya fredsbevarande operationer samt för andra 

utgifter för den fredsbevarande verksamheten 6 199 000 -1 077 000 5 122 000

Sammanlagt 51 746 000 -314 000 51 432 000
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Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000

euro.

22. Omkostnader för enheten för statsrådets in-

formationsförvaltning  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

inkomster av tillhandahållandet av tjänster som

stöder verksamheten under EU-ordförandeska-

pet kan nettobudgeteras under momentet.

18. Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 750 000

euro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 464 000

euro.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till

landskapet Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 610 000

euro.

40. Tullverket

21. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av

11 500 000 euro.

60. Senatfastigheter

2. Investeringar

Motiveringen till kapitlet ändras så att Senat-

fastigheters investeringar får medföra utgifter

om högst 345 miljoner euro år 2006.

80. Förnyande av förvaltningen och vissa 

stödåtgärder inom personalförvaltningen

26. EU-ordförandeskapet  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000

euro.

81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt för-

valtningsområde

01. Avlöningar till nationella experter inom

Europeiska unionen  (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett två-

årigt reservationsanslag.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget i vissa fall även får använ-

das till betalning av dagtraktamenten till sådana

nationella experter till vilka Europeiska unionen

inte betalar några ersättningar.

99. Övriga utgifter inom finansministeriets 

förvaltningsområde

43. Energiskattestöd till jordbruket och träd-

gårdsodlingen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 810 000 euro.

Anslaget får användas till energiskattestöd till

jordbruket och växthusodlingen.
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Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Undervisningsministeriet

62. Statlig medfinansiering för undervisningsmi-

nisteriets vidkommande för projekt i vilka EU:s

strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 59 992 000 euro till

63 002 000 euro.

08. Internationellt samarbete

50. Vissa understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 50 000

euro.

10. Undervisning och forskning vid universi-

tet

21. Universitetens omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 100 000

euro.

69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt 

bildningsarbete

50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskost-

nader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 239 000

euro.

88. Vetenskap

22. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 210 000

euro.

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för

främjande av vetenskapen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 150 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av utgifter som föranleds av statliga in-

rättningars forskningsinfrastrukturprojekt.

90. Konst och kultur

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för

främjande av konsten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 170 000

euro.

98. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för

främjande av idrott och fysisk fostran  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 710 000

euro.

99. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för

främjande av ungdomsarbete  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 970 000

euro.
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

54. Främjande av hästhushållningen med medel

som inflyter som statlig andel vid totospel  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 76 000

euro.

61. Europeiska utvecklings- och garantifonden

för jordbrukets deltagande i utveckling av lands-

bygden  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006

får nya beslut om beviljande av medel fattas till

ett belopp av sammanlagt 25 119 000 euro samt

så att 1 526 000 euro av bevillningsfullmakten

under momentet i enlighet med lagen om ett för-

valtningsförsök i Kajanaland hänför sig till land-

skapet Kajanaland. 

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-

nansierade utvecklingen av landsbygden  (för-

slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006

får nya beslut om beviljande av medel fattas till

ett belopp av sammanlagt 24 390 000 euro samt

så att 1 083 000 euro av bevillningsfullmakten

under momentet i enlighet med lagen om ett för-

valtningsförsök i Kajanaland hänför sig till land-

skapet Kajanaland. 

20. Jordbruk

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-

odlingen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 545 000

euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-

tet

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 109 000

euro.

62. Främjande av marknadsföringen och struk-

turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 168 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att 8 139 000 euro av anslaget har reserverats

för den statliga medfinansieringen i projekt som

delfinansieras av EU.

Motiveringen till momentet ändras även så att

anslaget får användas till betalning av utgifter

för avlönande av personal i en omfattning som

motsvarar högst 40 årsverken.

60. Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 275 000

euro.

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 009 000

euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget inte används till understöd till Europeiska

skogsinstitutet rf.
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Dispositionsplanen under momentet ändras

som följer:

63. Forststyrelsen

7. Sänkning av grundkapitalet

Fastighetsförmögenhet som är i Forststyrel-

sens besittning får överföras till Senatfastighe-

ter till ett balansvärde av ca 0,23 miljon euro.

Med anledning av detta kan Forststyrelsens

grundkapital sänkas med ytterligare 0,23 miljon

euro utöver det belopp på 9,237 miljoner euro

som fastställts i budgeten för innevarande år,

dvs. till 2 462,27 miljoner euro. Statsrådet be-

myndigas att besluta närmare om egendoms-

överföringen.

90. Förvaltning

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-

teriets informationstjänstcentral  (reservations-

anslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 200 000

euro.

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-

drag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 009 000

euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 400 000

euro.

22. Forskning och utveckling  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 27 000

euro.

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 680 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att Vägförvaltningen år 2006 berätti-

gas att ingå avtal om planering och byggande av

en vägförbindelse från landsväg 9552 till gruv-

området Suurikuusikko i Kittilä till ett totalkost-

nadsbelopp av högst 2,2 miljoner euro inklusive

mervärdesskatt så att staten återbetalar de utgif-

ter som detta föranleder senast år 2010.

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 889 000

euro.

30. Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 100 000

euro.

Dispositionsplan euro

Föreningen för Skogskultur rf 50 000

Arbetseffektivitetsföreningen rf 521 000

Skogsmuseistiftelsen 670 000

Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 51 000

Finska Forstföreningen rf 434 000

Sammanlagt 1 726 000
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77. Utvecklande av farledsnätet  (reservations-

anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 868 000

euro.

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 060 000

euro. 

78. Vissa banprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

13 669 000 euro.

41. Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000

euro.

50. Luftfartsverket

3. Maximibeloppet av investeringarna och maxi-

mibeloppet av investeringsförbindelserna

Motiveringen till kapitlet ändras så att Luft-

fartsverkets investeringar får föranleda utgifter

om högst 75 miljoner euro år 2006.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för 

kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 129 000

euro.

72. Ersättningar och understöd för kommuni-

kation

43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållan-

den  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 440 000

euro.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-

nisteriets förvaltningsområde

19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-

tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-

anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 732 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för kommunikations-

ministeriets vidkommande för projekt i vilka

EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 470 000

euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att bevillningsfullmakten ökar från

16 473 000 euro till 17 141 000 euro.

78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö

hamn  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

10 000 000 euro.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

98. Skadeersättningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 520 000 euro.

Anslaget får i enlighet med en skiljedom an-

vändas till betalning av skadestånd till
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Inspecta Oy samt till betalning av räntor, rätte-

gångskostnader och skiljemannaarvode.

20. Teknologi- och innovationspolitik

22. Statens tekniska forskningscentrals omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 500 000

euro.

Tilläggsanslaget används för att täcka kostna-

derna för de skador i Statens tekniska forsk-

ningscentrals renrum som forskningscentralen

ansvarar för och som orsakades av en brand.

50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett

internationellt teknologipris  (reservationsan-

slag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

30. Företagspolitik

År 2006 får handels- och industriministeriet el-

ler inrättningar som ministeriet bemyndigat ingå

avtal om anskaffning av vetenskaplig apparatur

och forskningsservice till det belopp som av den

skuldkonverteringsfullmakt på högst 15 000 000

US dollar (ca 14 000 000 euro) som beviljades i

den första tilläggsbudgeten för 2003 och som

fortfarande är oanvänd. Avtalen ingås på det sätt

som överenskommits i skuldkonverteringsavta-

let från 2003 mellan Finland och Ryska federa-

tionen. De betalningar som föranleds av full-

makten utbetalas till statsgarantifonden i budge-

ten för 2006.

60. Överföringar till statsgarantifonden  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 200 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för handels- och in-

dustriministeriets vidkommande för projekt i vil-

ka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 69 134 000 euro till

84 280 000 euro.

40. Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 33 000

euro.

26. Konkurrensverkets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000

euro.

60. Energipolitik

43. Kyotomekanismerna  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

År 2006 får förbindelser ingås till ett värde av

högst 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till att med hjälp av

flexibla mekanismer enligt Kyotoprotokollet

skaffa utsläppsenheter i en omfattning av högst

10 miljoner ton under avtalsperioden 2008—

2012. Anslaget får också användas till kostnader

för administreringen av de flexibla mekanismer-

na samt till stödjande av förutsättningarna för

anskaffning av utsläppsenheter.
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Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 123 000

euro.

62. Statlig medfinansiering för social- och häl-

sovårdsministeriets vidkommande för projekt i

vilka EU:s strukturfonder deltar  (förslagsan-

slag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 4 849 000 euro till

5 111 000 euro.

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för 

social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och utveck-

lingscentralen för social- och hälsovården  (re-

servationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 58 000 eu-

ro.

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för

hälsovården  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 287 000

euro.

07. Institutet för arbetshygien

50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för

arbetshygien  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 86 000 eu-

ro.

08. Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 876 000

euro.

26. Anskaffning av vaccin  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 040 000

euro.

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-

central

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens

produkttillsynscentral  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 14 000 eu-

ro.

12. Statens skolhem

21. Omkostnader för statens skolhem  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 27 000

euro.

19. Pensionsförsäkring

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård

av barn och för tiden för studier  (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 250 000

euro.

22. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst och vissa utgifter för rehabilitering

50. Ersättning för skada, ådragen i militär-

tjänst  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

högst 85 000 euro av anslaget även får användas
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till betalning av sakkunnigarvoden som hänför

sig till rehabiliterings- och sjukvårdskostnader.

56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar

till krigsinvalider  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden som hänför sig till rehabilite-

ringskostnader.

59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontve-

teraner  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden som hänför sig till rehabilite-

ringskostnader.

28. Annat utkomstskydd

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 8 500 000

euro.

32. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

30. Statsandel till kommunerna för social- och

hälsovårdens driftskostnader  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 600 000

euro.

33. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-

vårdsenheter för kostnaderna för läkar- och

tandläkarutbildning  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att högst

62 232 000 euro av anslaget får användas till be-

talning av ersättningar för grund- och specialise-

ringsutbildning för läkare och tandläkare till

samkommuner som är huvudmän för ett univer-

sitetssjukhus. 

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt

inom social- och hälsovården  (reservationsan-

slag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten

för kostnader för effektiverad bekämpning av så-

dana smittsamma sjukdomar som avses i lagen

om smittsamma sjukdomar (583/1986) och för

beredskapen inför en eventuell pandemi, till ett

belopp av högst 2 500 000 euro.

92. Användningen av avkastningen av Pen-

ningautomatföreningens verksamhet

58. Vissa utgifter för rehabilitering  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden som hänför sig till rehabilite-

ringskostnader.

59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner

(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av sak-

kunnigarvoden som hänför sig till rehabilite-

ringskostnader.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

05. Fullföljandet av de europeiska struktur-

fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s

strukturfondsprogram  (förslagsanslag)

Motiveringen av momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 128 661 000 euro till
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137 410 000 euro och så att 3 426 000 euro av

momentets bevillningsfullmakt hänförs till land-

skapet Kajanaland enligt lagen om ett förvalt-

ningsförsök i Kajanaland. 

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeri-

ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-

turfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen av momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 78 869 000 euro till

85 149 000 euro och så att 2 706 000 euro av

momentets bevillningsfullmakt och 2 157 000

euro av anslaget hänförs till landskapet Kaja-

naland enligt lagen om ett förvaltningsförsök i

Kajanaland.  

07. Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flykting-

ar och asylsökande  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 149 000

euro.

 Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

10. Miljövård

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av

miljöskador  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föran-

leds av anskaffning av ett kombinationsfartyg

som är utrustat för bekämpning av olje- och ke-

mikalieskador. Finlands miljöcentral får i sam-

arbete med marinen ingå avtal eller förbindelser

för anskaffning av ett kombinationsfartyg som är

utrustat för bekämpning av olje- och kemikalie-

skador så att avtalen och förbindelserna åren

2006—2008 åsamkar staten utgifter om högst

35 000 000 euro.

20. Samhällen, användning av områden och 

naturvård

63. Vissa ersättningar i samband med naturvår-

den  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000

euro.

76. Anskaffning av naturskyddsområden  (reser-

vationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 1 200 000

euro.

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-

der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000

euro.

50. Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 63 000

euro.

99. Övriga utgifter inom miljöministeriets 

förvaltningsområde

62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets

vidkommande för projekt i vilka EU:s struktur-

fonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-

ningsfullmakten ökar från 6 906 000 euro till

7 425 000 euro.
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Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av

50 000 000 euro.

Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och 

skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om

345 934 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av amor-

teringar på statsskulden samt för betalning av

återköp. Anslaget får också användas för betal-

ning av de emissionsförluster som uppkommit i

samband med de lån staten tagit, för betalning av

de kapitalförluster som uppkommit i samband

med återköp av skulder samt för betalning av ut-

gifter till följd av derivat som skyddar upptagan-

det och återbetalningen av statslån.

Såsom inkomster beaktas i nettobudgetering-

en emissionsvinster, kapitalvinster och inkom-

sterna från de derivatavtal som ingåtts för att

reglera riskpositionen för skulden.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2006 tillämpas från och med 

den 1 juli 2006.
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Helsingfors den 20 juni 2006

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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