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II tilläggsbudgeten för 2007

Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2007:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i 482 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i 336 000 000

01. Skatt på inkomst, tillägg i ............................................................... 336 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 146 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 146 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 28 760 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i 5 310 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg i .................... 4 000 000

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde, tillägg i ..................................................................... 1 310 000
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31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 3 220 000

40. Inkomster av banhållningen, tillägg i .............................................. 1 420 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 1 800 000

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde i 230 000

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i .............................................................................................. 230 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 20 000 000

04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg i .......... 20 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 274 710 000

03. Dividendinkomster i 139 400 000

01. Dividendinkomster, tillägg i ........................................................... 139 400 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst i 86 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg i ............................................ 86 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst i 49 310 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg i ................. 49 310 000

Avdelning 15

15. LÅN i 600 000 000

02. Användning av överskott i 600 000 000

01. Användning av överskott i .............................................................. 600 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 385 470 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21
euro

21. RIKSDAGEN i 300 000

02. Riksdagens kansli i 1 131 000

21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), tillägg i ......... 831 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 300 000

09. Statsrevisorerna i —831 000

21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag), minskning i ..... —831 000

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i —

02. Republikens presidents kansli i —

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

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDET i 4 514 000

01. Statsrådet i 559 000

01. Avlöningar (förslagsanslag), tillägg i.............................................. 559 000

02. Statsrådets kansli i 1 127 000

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 1 127 000

27. Understödjande av politisk verksamhet i 2 778 000

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg i .............. 2 778 000
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99. Statsrådets övriga utgifter i 50 000

28. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsan-
slag 3 år), tillägg i .......................................................................... 50 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 500 000

01. Utrikesförvaltningen i 3 000 000

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 3 000 000

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i 1 500 000

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. —

26. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............ 1 500 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 057 000

01. Ministeriet och myndigheter i samband med det i 35 000

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 35 000

40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 122 000

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 122 000

50. Verkställighet av straff i 2 900 000

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 2 900 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 693 000

01. Inrikesministeriet i 270 000

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 270 000

Nr 715



3431

75. Polisväsendet i 1 000 000

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

90. Gränsbevakningsväsendet i 173 000

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 173 000

97. Understöd åt kommuner i 50 000

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindel-
ningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag), till-
lägg i .............................................................................................. 50 000

98. Utveckling av regionerna i 5 200 000

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

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 5 200 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 790 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 630 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg i ........................................................ 630 000

10. Militärt försvar i 160 000

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) i ............ —
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ............... —
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), 

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

30. Militär krishantering i —

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (re-
servationsanslag 2 år) i ................................................................... —
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 37 487 000

01. Finansministeriet i —150 000

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-
ning i .............................................................................................. —150 000

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen 
(reservationsanslag 3 år) i............................................................... —

05. Statskontoret i 150 000

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ....... 150 000

39. Vissa överföringar till landskapet Åland i 20 931 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i ............................... 6 831 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg i .................................... 14 100 000

40. Tullverket i 746 000

70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) i .................... 746 000

99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i 15 810 000

43. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 15 810 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 2 420 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i —

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ....... —
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkomman-

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

10. Allmänbildande utbildning i —

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

50. Undervisning och forskning vid universitet i 124 000

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i ................................................................................. 100 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 24 000
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60. Vetenskap i 96 000

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 96 000

80. Konst och kultur i 200 000

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 200 000

91. Ungdomsarbete i 2 000 000

51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg i ........................................................... 2 000 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 77 340 000

10. Utvecklande av landsbygden i 7 000 000

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), till-
lägg i .............................................................................................. 7 000 000

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 
av landsbygden (förslagsanslag) i ................................................... —

20. Jordbruk i 65 920 000

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 1 000 000

43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år), minskning i ...... —42 000 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), minskning i .......... —5 000 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning 

av åker (reservationsanslag 2 år), minskning i ................................ —5 000 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

tillägg i........................................................................................... 16 920 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 100 000 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i —70 000

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
minskning i .................................................................................... —70 000

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

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 680 000

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 680 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-
näringen (reservationsanslag 3 år) i ................................................ —
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50. Vattenhushållning i 500 000

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

60. Skogsbruk i —29 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) i....... —
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), minskning i ........................................................................... —29 000

90. Förvaltning i 3 339 000

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 160 000

22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 1 000 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-

tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................... 602 000
25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 577 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE i 45 229 000

01. Kommunikationsministeriet i 29 000

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

24. Vägförvaltningen i 5 800 000

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 5 800 000

30. Sjöfartsverket i 2 700 000

77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) i................... 2 700 000

40. Banförvaltningscentralen i 27 233 000

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 21 420 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 5 813 000

72. Ersättningar och understöd för kommunikation i 667 000

44. Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radiopro-
gram utomlands (reservationsanslag 2 år) i ..................................... 667 000
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99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsom-
råde i 8 800 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 8 800 000

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkom-
mande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslags-
anslag) i ......................................................................................... —

Huvudtitel 32

32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 4 450 000

10. Förvaltning i 200 000

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 200 000

20. Teknologi- och innovationspolitik i 4 450 000

20. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reserva-
tionsanslag 2 år) i ........................................................................... —

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i ............................................................................................. —

87. Bolagisering av Geologiska forskningscentralens kemiska analys-
tjänster (reservationsanslag 2 år) i .................................................. 4 450 000

30. Företagspolitik i —200 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-
slagsanslag), minskning i................................................................ —200 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 2 700 000

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården i 30 000

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 30 000

09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i 70 000

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 70 000
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15. Utjämning av familjekostnader i 200 000

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), 
tillägg i........................................................................................... 200 000

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 2 400 000

30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskost-
nader (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 2 400 000

Huvudtitel 34

34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 15 142 000

01. Arbetsförvaltningen i 110 000

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i . 80 000
23. Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..................... 30 000

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 ............ —

06. Arbetskraftspolitiken i 13 200 000

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i ...................................... 3 200 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(fast anslag), tillägg i...................................................................... 10 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) i ........................................... —

07. Flykting- och migrationsärenden i 1 832 000

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (för-
slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 402 000

28. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i .................... —
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för ut-

komststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och 
hälsovård som ges dem (förslagsanslag) i ....................................... —

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i 1 430 000

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i —

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i .......................... —
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 4 429 000

01. Miljöministeriet i 29 000

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

10. Miljövård i —

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reserva-
tionsanslag 3 år) i ........................................................................... —

77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) i ................................. —

20. Samhällen, användning av områden och naturvård i 3 000 000

63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 
3 år), tillägg i ................................................................................. 2 000 000

76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i .............................................................................................. 1 000 000

40. De regionala miljöcentralerna i 1 400 000

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 1 400 000

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 1 126 419 000

01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering i 1 126 419 000

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg i .... 1 126 419 000

Anslagens totalbelopp:

1 385 470 000
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DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Omkostnadsanslag

Avsnittets femte stycke ersätts med följande
stycke:

Om något annat anslag inte har anvisats för
ändamålet får omkostnadsanslaget användas för
finansiering av sådana forsknings- och utveck-
lingsprojekt inom ämbetsverkets verksamhets-
område som godkänts av EU samt för den finan-

siering som krävs för deltagande i projekterbju-
dandena i fråga. Till den del EU:s stöd gäller
mervärdesskatteutgifter och har nettobudgete-
rats under omkostnadsmomentet, betalas mer-
värdesskatteutgifterna av omkostnadsanslaget
och inte från det moment för mervärdesskatteut-
gifter som ämbetsverket eller inrättningen i frå-
ga använder.
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-
genhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
336 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-
ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
146 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
4 000 000 euro.

99. Övriga inkomster inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
1 310 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde

40. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
1 420 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
1 800 000 euro.

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
230 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att räntorna på återbäring av lönega-
ranti budgeteras enligt kontantprincipen.

39. Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av utgiftsrester och reservera-
de anslag

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
20 000 000 euro.
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Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTS-

FÖRING AV VINST

03. Dividendinkomster

01. Dividendinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
139 400 000 euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
86 000 000 euro.

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens 
vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av
49 310 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott

Under momentet upptas 600 000 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 21

RIKSDAGEN

02. Riksdagens kansli

21. Omkostnader för riksdagens kansli  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 831 000
euro.

74. Grundlig renovering av riksdagens byggna-
der  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000
euro.

09. Statsrevisorerna

21. Omkostnader för statsrevisorerna  (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 831 000
euro.

Vid statsrevisorernas kansli indras tjänsten
som kanslichef den 1 juli 2007.

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

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

Anslaget för år 2006 under momentet ombildas
till ett treårigt reservationsanslag.

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

01. Statsrådet

01. Avlöningar  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 559 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anta-
let anställda får uppgå till högst 52, varav 20 får
vara medlemmar av statsrådet och 32 special-
medarbetare.

02. Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 127 000
euro.

27. Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet  (fast
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 778 000
euro.

Av tilläggsanslaget är 2 764 110 euro avsett
att användas för understödjande av partiernas
politiska verksamhet, varav 12 % är avsett för
kvinnornas politiska verksamhet och likaså
12 % för verksamheten i partiernas kretsorgani-
sationer, allt enligt samma grunder som ovan
nämnda understöd. Vidare får 13 890 euro av
tilläggsanslaget användas i understöd till Ålands
landskapsregering för understödjande av poli-
tisk verksamhet i landskapet Åland.
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99. Statsrådets övriga utgifter

28. Förberedelser med anledning av märkesåret
1809  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 50 000
euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000
euro.
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99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 
förvaltningsområde

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-
ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som
följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig disposi-
tionsplan Förändring +/-

Ändrad disposi-
tionsplan

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

03. Utgifter för krishanteringsopera-
tionen i Liberia (UNMIL-operatio-
nen) 197 000 - 197 000

04. Utgifter för Finlands krishante-
ringstrupp i Kosovo (KFOR-ope-
rationen) 21 621 000 +935 000 22 556 000

05. Gemensamma utgifter 2 500 000 - 2 500 000

06. Utgifter för Finlands krishante-
ringsstyrka i Bosnien och Herce-
govina (EUFOR/ALTHEA-
operationen) 7 033 000 -1 800 000 5 233 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdel-
ning i Sudan (UNMIS-operatio-
nen) 197 000 - 197 000

08. Utgifter för Finlands fredsbevaran-
de styrka i Afghanistan (ISAF-
operationen) 7 616 000 +719 000 8 335 000

09. I reserv för merutgifter för pågåen-
de operationer eller för förläng-
ning av dem, för eventuella nya 
fredsbevarande operationer samt 
för andra utgifter för den fredsbe-
varande verksamheten 4 200 000 -496 000 3 704 000

11. Finlands utgifter för krishante-
ringsoperationen i Libanon 
(UNIFIL-operationen) 11 150 000 +545 000 11 695 000

12. Utgifter för AMIS II-operationen - +97 000 97 000

Sammanlagt 66 767 000 - 66 767 000
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26. OSSE-ordförandeskapet  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 500 000
euro.

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 35 000
euro.

40. Betalningsstörningar, utsökning och kon-
kursbevakning

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 122 000
euro.

50. Verkställighet av straff

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 900 000
euro.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 270 000
euro.

75. Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000
euro.

90. Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 173 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till så-
dana utgifter enligt leveransavtalet för två far-
tyg i Tursas-klassen som föranleds av ändringar
i index och valutakurser.

97. Understöd åt kommuner

32. Sammanslagningsunderstöd till kommuner-
na och kommunindelningen samt understöd till
kommunsamarbete  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 50 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att högst 250 000 euro av anslaget får använ-
das för betalning av kostnader för särskilda ut-
redningar enligt 8 § i kommunindelningslagen.
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98. Utveckling av regionerna

62. Statlig medfinansiering för inrikesministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att från
den del av bevillningsfullmakten för 2006 som
är oanvänd avdras 85 000 euro.

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 200 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att under 2007 får beslut fattas så att de får
åsamka staten utgifter om högst 11 284 000 euro
åren 2008—2011.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsminis-
teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 630 000
euro.

10. Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att bevill-
ningsfullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten (PVKEH 2006) ökar med
11 500 000 euro till sammanlagt 600 832 000
euro. Dessutom ändras den tidsmässiga fördel-
ningen av utgifterna för PVKEH 2006-beställ-
ningsfullmakten så att beställningsfullmakten
får åsamka staten utgifter om högst 177 106 000
euro före utgången av 2007, högst 344 105 000

euro före utgången av 2008, högst 461 165 000
euro före utgången av 2009, högst 527 732 000
euro före utgången av 2010, högst 584 832 000
euro före utgången av 2011 och högst
600 832 000 euro före utgången av 2012.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal med stöd av de be-
ställningsfullmakter som godkänts i tidigare
budgetar och som nämns nedan, får 2007 ingås
avtal för det obundna belopp som omfattas av
nedan nämnda beställningsfullmakter. Härvid
förutsätts att de årliga betalningar som dessa av-
tal medför inte överstiger de penningbelopp som
anges i finansieringsplanerna för beställnings-
fullmakterna i fråga. Beställningsfullmakterna
är Utvecklande av service- och flygbasbaserade
system för helikoptrar (HTH), Utvecklande av
huvudstadsregionens försvar (PPK), Försvars-
maktens tekniska forskning och produktutveck-
ling (TTK), Kompletterande av beredskapsban-
dens utrustning (VYV 2), Utvecklande av mari-
nen och spaningen (PVKEH 2005), Tungt raket-
kastarsystem (MLRS) och Materiell utveckling
av försvarsmakten (PVKEH 2006).

21. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att högst
4 000 000 euro av anslaget får användas för be-
talning av de hyresandelar för försvarsmaktens
personalbostäder som föranleds av funktionellt
behov.

Den beställningsfullmakt för anskaffning av
målutrustning som beviljats i budgeten för 2007
ändras så att med beställningsfullmakten kan fi-
nansieras också sådana grundarbeten och instal-
lationer som krävs för den utrustning som an-
skaffas.

Med anledning av att det inte på alla punkter
har varit möjligt att ingå avtal år 2006 i fråga om
den beställningsfullmakt för omkostnaderna
som godkänts i budgeten för 2006, får 2007 av-
tal ingås till ett värde av 151 000 euro under
förutsättning att de årliga betalningarna på grund
av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp
som anförs i finansieringsplanen för beställ-
ningsfullmakten för omkostnader 2006.
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Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att under 2007 får avtal om klädvårds-
tjänster för truppförbanden ingås så att de åsam-
kar staten utgifter om högst 9 804 000 euro åren
2008—2014. Användningen av fullmakten får
åsamka staten utgifter om högst 1 436 000 euro
före utgången av 2008, högst 2 844 000 euro
före utgången av 2009, högst 4 236 000 euro
före utgången av 2010, högst 5 628 000 euro
före utgången av 2011, högst 7 020 000 euro
före utgången av 2012, högst 8 412 000 euro

före utgången av 2013 och högst 9 804 000 euro
före utgången av 2014.

50. Stödjande av försvarsorganisationernas
verksamhet  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 160 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för hyresutgifter
för de finska veteranorganisationernas gemen-
samma lokaler.
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30. Militär krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras som
följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-
positionsplan Förändring +/-

Ändrad disposi-
tionsplan

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

02. Utgifter för Finlands krishanterings-
trupp i Bosnien-Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-operationen) 4 650 000 -1 319 000 3 331 000

03. Utgifter för militärobservatörsverk-
samheten 2 450 000 - 2 450 000

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

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

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

07. Gemensamma utgifter för krishante-
ringsoperationer 1 405 000 +500 000 1 905 000

08. Programmet för utvecklande av 
krishanteringstrupperna 6 000 000 +2 000 000 8 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning och boen-
de för EU:s stridsgrupper under 
utbildningstiden samt för över-
föringsersättningar 7 001 000 - 7 001 000

10. Utgifter för Finlands krishante-
ringsoperation i Libanon (UNIFIL-
operationen) 9 820 000 -6 188 000 3 632 000

11. Utgifter för AMIS II-operationen - +9 000 9 000

20. I reserv för merutgifter för pågående 
operationer eller för förlängning av 
dem, för eventuella nya krishante-
ringsoperationer samt för andra utgif-
ter för krishantering 4 734 000 +4 406 000 9 140 000

Sammanlagt 55 390 000 - 55 390 000

Nr 715



3449

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 150 000
euro. 

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och infor-
mationsförvaltningen  (reservationsanslag 3 år)

Statskontoret får ingå avtal om centraliserad
upphandling av ett ekonomi- och personalför-
valtningssystem för staten samt en integrations-
lösning i anslutning till det så att upphandlingen
och ibruktagandet av programmen jämte utbild-
ning, konvertering av data och andra utgifter
som hänför sig till ibruktagandet föranleder ut-
gifter som skall finansieras centraliserat till ett
belopp av sammanlagt högst 35 miljoner euro år
2007 och under senare år.

05. Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 150 000
euro.

39. Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 831 000
euro.

31. Skattegottgörelse  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
14 100 000 euro.

40. Tullverket

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

Under momentet beviljas 746 000 euro.

60. Senatfastigheter

Motiveringen till kapitlet ändras så att Senat-
fastigheters investeringar får medföra utgifter
om högst 330 miljoner euro år 2007.

99. Övriga utgifter inom finansministeriets 
förvaltningsområde

43. Energiskattestöd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
15 810 000 euro.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemen-
samma utgifter inom ansvarsområdet

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas inget tilläggsanslag.

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

Motiveringen till momentet ändras så att nya be-
slut om beviljande av medel får fattas till ett be-
lopp av sammanlagt 145 000 euro år 2007.
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10. Allmänbildande utbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för den all-
mänbildande utbildningens driftskostnader
(förslagsanslag)

Punkt 6 i motiveringen till momentet ändras så
att anslaget får användas till betalning av stats-
understöd för undervisning på samiska och i sa-
miska enligt 43 § 2 mom. i lagen om finansie-
ring av undervisnings- och kulturverksamhet
(635/1998) och 4 och 5 § i statsrådets beslut om
grunderna för statsunderstöd som beviljas för
undervisning på samiska och i samiska i den
grundläggande utbildningen, gymnasiet och yr-
kesutbildningen (191/1999), högst 1 390 000
euro.

50. Undervisning och forskning vid universi-
tet

22. Universitetsväsendets gemensamma utgif-
ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 100 000
euro under en ny punkt 6 i dispositionsplanen,
Tryggande av tillgången på svenskspråkiga
barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen.

24. Övningsskolornas omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 24 000
euro.

60. Vetenskap

21. Finlands Akademis omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 96 000
euro.

80. Konst och kultur

24. Museiverkets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000
euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att under 2007 får Museiverket ingå
hyresavtal gällande nya lokaler som omfattar
högst 9 300 kvadratmeter lägenhetsyta så att ut-
gifterna till följd därav ökar med högst 750 000
euro på årsnivå från och med år 2009.

91. Ungdomsarbete

51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyg-
gande drogarbete  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000
euro.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dispo-
sitionsplan Tillägg

Ändrad disposi-
tionsplan

Nationalmuseets omkostnader 5 808 000 70 000 5 878 000

Museiverkets övriga omkostnader 10 937 000 130 000 11 067 000

Sammanlagt 16 745 000 200 000 16 945 000
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Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbyg-
den  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 000 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att i enlighet med lagen om ett förvaltnings-
försök i Kajanaland hänför sig 3 610 000 euro av
anslaget under momentet till landskapet Kaja-
naland.

62. Statlig medfinansiering för den av EU del-
finansierade utvecklingen av landsbygden  (för-
slagsanslag)

Av det anslag som beviljades under momentet i
budgeten för 2006 och som ombildades till ett
treårigt reservationsanslag i den andra
tilläggsbudgeten för 2006 återtas 20 000 000 eu-
ro.

20. Jordbruk

21. Omkostnader för Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000
euro.

43. Miljöstöd för jordbruket  (reservations-
anslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras
42 000 000 euro.

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag
2 år)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000
euro.

45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar
samt stöd för beskogning av åker  (reservations-
anslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000
euro.

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-
bygden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
16 920 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att år 2007 får räntestöd godkännas i fråga om
ett lånekapital om högst 300 000 000 euro.

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-
fond  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
100 000 000 euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvali-
tet

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 70 000 eu-
ro.

41. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
av anslaget även får användas ett belopp av
högst 300 000 euro för utvecklande av metoder
som gäller produktion och upprätthållande av
rent förökningsmaterial av potatis.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 680 000
euro.
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62. Främjande av marknadsföringen och struk-
turpolitiken inom fiskerinäringen  (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av ut-
gifter som föranleds av ersättande av sälskador.

50. Vattenhushållning

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbe-
ten  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000
euro.

60. Skogsbruk

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd  (reser-
vationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ändras till ett tvåårigt
reservationsanslag.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 29 000 eu-
ro.

90. Förvaltning

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 160 000
euro.

22. Utvecklande av datasystem  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000
euro.

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-
teriets informationstjänstcentral  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 602 000
euro.

25. Landsbygdsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 577 000
euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 29 000
euro.

Tjänsten som biträdande avdelningschef vid
trafikpolitiska avdelningen indras den 1 juli
2007.

24. Vägförvaltningen

78. Vissa vägprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 800 000
euro.

30. Sjöfartsverket

77. Utvecklande av farledsnätet  (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 700 000
euro. 

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av
21 420 000 euro. 
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78. Vissa banprojekt  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 813 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att Banförvaltningscentralen år
2007 berättigas att ingå avtal om planering och
byggande av en banförbindelse till gruvan i Tal-
vivaara genom gruvbolagets försorg till ett total-
kostnadsbelopp av högst 48,8 miljoner euro in-
klusive mervärdesskatt så att staten senast år
2011 återbetalar de utgifter som detta föranleder.

72. Ersättningar och understöd för kommuni-
kation

44. Statsunderstöd för sändning av finländska
televisions- och radioprogram utomlands
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 667 000 euro.
Anslaget får användas som bidrag för kostna-

der som föranleds av att sådana radiotjänster
(YLR Radio Finland) och televisionstjänster
(YLE TV Finland) från Finland som ingår i
Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet till-
handahålls utomlands.

99. Övriga utgifter inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 8 800 000
euro.

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

Motiveringen till momentet ändras så att från
den del av bevillningsfullmakten för 2006 som
är oanvänd avdras 100 000 euro.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000
euro.

20. Teknologi- och innovationspolitik

20. Samordning av klustren i kompetenscentra-
programmet  (reservationsanslag 2 år)

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

Anslaget får användas till betalning av stats-
understöd till de nationella samordnarna för de
kluster som nämns i kompetenscentraprogram-
met och till såddpengar för samprojekt som in-
leds inom ramen för programmet. Anslaget får
även användas till finansiering av utvecklings-
projekt som stödjer nationellt och internatio-
nellt samarbete inom ramen för programmet.
Statsunderstödet budgeteras enligt principen om
betalningsbeslut. Till övriga delar budgeteras
anslaget enligt kontantprincipen.

21. Geologiska forskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
300 000 euro av anslaget får användas till betal-
ning av en engångsersättning till den personal
som övergår till det bolag som bildas av Geolo-
giska forskningscentralens kemiska laboratori-
er, som kompensation för förmånerna i anställ-
ningsförhållandet.

87. Bolagisering av Geologiska forskningscen-
tralens kemiska analystjänster  (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 450 000 euro. 
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Anslaget får användas till fritt eget kapital i
det bolag som bildas av Geologiska forsknings-
centralens kemiska laboratorier, till utgifter med
anledning av att den personal som överförs för-
lorar tilläggspensionsskyddet samt till ersätt-
ningar för de förmåner som personalen går mis-
te om till följd av ändringar i anställningsförhål-
landet.

30. Företagspolitik

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

Från anslaget under momentet avdras 200 000
euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att understöd enligt lagen om stödjande av fö-
retagsverksamhet (1068/2000) och lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företagsverk-
samhet (1336/2006) får beviljas år 2007 till ett
belopp av sammanlagt 22 478 000 euro.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERI-

ETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

06. Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för
hälsovården  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 30 000
euro.

09. Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens
produkttillsynscentral  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 70 000
euro.

15. Utjämning av familjekostnader

53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av
staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas för kost-
nader som åsamkas staten av ordnande av kom-
munal dagvård i Finland, på samma villkor som i
den egna hemkommunen, för barn till den perso-
nal som börjar arbeta vid EU:s kemikaliemyn-
dighet den 1 juni 2007.

32. Av kommunerna anordnad social- och 
hälsovård

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 400 000
euro.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Arbetsförvaltningen

21. Arbetsministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 80 000
euro.

En statssekreterartjänst inrättas den 1 juli
2007. Tjänstens lönenivå bestäms i enlighet med
lönepraxis för andra motsvarande statssekretera-
re.

23. Arbetslivsprogram  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 30 000
euro.
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05. Fullföljandet av de europeiska struktur-
fondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s
strukturfondsprogram  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att i enlig-
het med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-
naland hänför sig 2 991 000 euro av anslaget un-
der momentet till landskapet Kajanaland.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeri-
ets vidkommande för projekt i vilka EU:s struk-
turfonder deltar  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att i enlig-
het med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-
naland hänför sig 2 770 000 euro av anslaget un-
der momentet till landskapet Kajanaland.

06. Arbetskraftspolitiken

50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 200 000
euro.

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

Under momentet beviljas ett tillägg av
10 000 000 euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
lönesubventionens och startpengens grunddel
samt försäkringspremierna budgeteras enligt
kontantprincipen, med undantag av Statskonto-
rets olycksfallsförsäkringspremier som budgete-
ras enligt principen om betalningsbeslut.

07. Flykting- och migrationsärenden

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

Under momentet beviljas ett tillägg av 402 000
euro.

28. Samhällsorientering för återflyttare  (för-
slagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att högst
30 000 euro av anslaget får användas till betal-
ning av sakkunnigarvoden.

30. Statlig ersättning till kommunerna för sär-
skilda kostnader för utkomststöd till personer
som flyttar till Finland och för social- och häl-
sovård som ges dem  (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget under momentet budgeteras enligt prin-
cipen om betalningsbeslut.

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 430 000
euro.

99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets 
förvaltningsområde

51. Vissa former av sjömansservice  (förslags-
anslag) 

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

Anslaget får användas till betalning av den
andel som staten enligt lagen om service- och
studieverksamhet för sjömän (452/1972) och
sjömansservicelagen (447/2007) skall betala för
verksamheten i fråga och till service enligt
förordningen om ingående av arbetsavtal som
avses i sjömanslagen (783/1995) samt med stöd
av sjömanslagen (423/1978) och semesterlagen
för sjömän (433/1984) till betalning av kostna-
der för sjömäns resor för semester eller föräldra-
ledighet och till betalning av statens andel av
kostnaderna för sjömäns resor i samband med att
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ett anställningsförhållande börjar eller upphör.
Anslaget får också användas till konsumtionsut-
gifter.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att statens andel av sjömansserviceby-
råns utgifter och statens andel till arbetsgivarna
av vissa kostnader för sjömäns resor budgeteras
enligt principen om betalningsbeslut.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 29 000
euro.

10. Miljövård

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av
miljöskador  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet i första tilläggsbud-
geten för 2006 ändras så att Finlands miljöcen-
tral i samarbete med marinen får ingå avtal eller
förbindelser för anskaffning av ett kombina-
tionsfartyg som är utrustat för bekämpning av
olje- och kemikalieskador så att avtalen och för-
bindelserna åren 2007—2009 åsamkar staten ut-
gifter om högst 35 000 000 euro.

77. Miljövårdsarbeten  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att förbin-
delser som gäller nya projekt får ingås så att det
behov av anslag som dessa föranleder efter 2007
är högst 5 000 000 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 2 000 000
euro.

76. Anskaffning av naturskyddsområden  (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000
euro.

40. De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 400 000
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 nya be-
slut om beviljande av medel får fattas till ett be-
lopp av sammanlagt 40 000 euro år 2007.

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.

Nr 715



3457

Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01. Nettoamorteringar på statsskulden och 
skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 126 419 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2007 tillämpas från och 
med den 1 juli 2007.

Helsingfors den 20 juni 2007

På riksdagens vägnar

Sauli Niinistö
talman

Seppo Tiitinen
generalsekreterare
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