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IV tilläggsbudgeten för 2010

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2010:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i —374 756 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i —812 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning i ..................... —500 000 000

02. Samfundsskatt, minskning i ............................................................ —172 000 000

03. Källskatt på ränteinkomster, minskning i ........................................ —115 000 000

04. Skatt på arv och gåva, minskning i ................................................. —25 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 127 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 127 000 000

08. Acciser i 82 000 000

01. Tobaksaccis, tillägg i ...................................................................... 15 000 000

04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg i .................................................... 22 000 000

07. Energiskatter, tillägg i .................................................................... 45 000 000

10. Övriga skatter i 228 000 000

03. Bilskatt, tillägg i............................................................................. 108 000 000

05. Överlåtelseskatt, tillägg i ................................................................ 120 000 000
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19. Övriga inkomster av skattenatur i 244 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg i ....................... 244 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 361 862 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 5 792 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i.... 5 792 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i —3 608 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsström-

mar, minskning i ............................................................................ —3 608 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 7 600 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 

tillägg i........................................................................................... 7 600 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 2 325 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna me-

del, minskning i.............................................................................. —5 000 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-

lägg i .............................................................................................. 7 325 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 11 200 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg i.................................................... 11 200 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 34 400 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i .................. 14 500 000

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 19 900 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 304 153 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................ 12 000 000

04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg i .......... 292 153 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 

AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i —12 500 000

01. Ränteinkomster i —12 500 000

05. Räntor på övriga lån, tillägg i ......................................................... 5 500 000

07. Räntor på depositioner, minskning i ............................................... —18 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i —711 359 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i —711 359 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ —711 359 000

Inkomstposternas totalbelopp:

—736 753 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22

 euro

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 200 000

02. Republikens presidents kansli i 200 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg i .......................... 200 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —4 208 000

10. Krishantering i —2 000 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

slag), minskning i ........................................................................... —2 000 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) i ........ —

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 5 792 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 5 792 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i —8 000 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 

2 år), minskning i ........................................................................... —8 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 715 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 5 485 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 300 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 150 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ........................................................... 3 000 000

50. Understöd (fast anslag), tillägg i..................................................... 35 000

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 2 000 000
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10. Domstolar och rättshjälp i 1 310 000

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

tillägg i........................................................................................... 1 060 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i................................................... 250 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i —80 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år), minskning i ................................................. —80 000

40. Verkställighet av straff i —

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 

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

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 105 540 000

01. Förvaltning i —

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet 

och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) i .... —

10. Polisväsendet i 5 500 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 4 000 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag), tillägg i................................................. 1 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet i 3 000 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 90 000 000

30. För kapitalisering av bolaget Suomen Erillisverkot Oy eller dess 

dotterbolag (reservationsanslag 2 år) i ............................................ 90 000 000

40. Invandring i 7 040 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg i .......... 7 040 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 162 690 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 165 010 000

23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (re-

servationsanslag 3 år) i ................................................................... 165 010 000

10. Militärt försvar i —2 320 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —80 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —2 240 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i —5 495 000

01. Förvaltning i 665 000

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

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (re-

servationsanslag 2 år), minskning i ................................................. —835 000

10. Beskattningen och tullväsendet i 13 900 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-

ning i .............................................................................................. —1 500 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg i .................................. 15 400 000

20. Tjänster för statssamfundet i 12 000

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 12 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-

ningen i 180 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i. 180 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning i 868 000

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 643 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 225 000

50. Pensioner och ersättningar i 15 600 000

15. Pensioner (förslagsanslag), tillägg i ................................................ 14 500 000
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50. Skadestånd (förslagsanslag), tillägg i.............................................. 1 100 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen i —730 000

01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 670 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning i —2 400 000

80. Stöd till landskapet Åland i —4 414 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... —1 214 000

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

slagsanslag), minskning i................................................................ —3 200 000

90. Stöd till kommunerna i 4 165 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags-

anslag), tillägg i ............................................................................. 4 165 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i —2 741 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning i ............................... —2 741 000

92. EU och internationella organisationer i —145 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i ....... —145 000 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i 112 000 000

96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................. 112 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i 165 060 000

10. Allmänbildande utbildning i 56 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 56 000

40. Högskoleundervisning och forskning i 157 233 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år), tillägg i ...................................... 2 500 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 628 000

87. Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 154 105 000
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70. Studiestöd i 4 400 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-

bildning (förslagsanslag), tillägg i .................................................. 4 400 000

80. Konst och kultur i 3 371 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-

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

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 180 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................... —

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i .......... —

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 

(reservationsanslag 3 år), tillägg i................................................... 3 100 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE i 14 643 000

01. Förvaltning i 3 069 000

40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), 

tillägg i........................................................................................... 3 069 000

20. Jordbruk i 2 074 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 

och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) i.......... —

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

46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 2 074 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 1 500 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 500 000

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år) i ................................................ —

60. Skogsbruk i 8 000 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) i....... —

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 8 000 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-

DE i 16 850 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i —

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

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

10. Trafiknätet i 16 850 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 11 200 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsan-

slag 3 år) i ...................................................................................... —

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 1 450 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i............... 1 500 000

79. Efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg i ............................................................... 2 700 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i —

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjö-

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

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för

kommunikation i —

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................ —

60. Affärsverksamhet i —

40. Understöd till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år) i .................... —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-

RÅDE i —1 001 278 000

01. Förvaltning i 13 772 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 1 272 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 12 500 000
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20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i —

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —3 000 000

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 

främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 3 000 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag) i ............................................................................................. —

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i —967 900 000

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (reservationsanslag 2 år) i ........ 200 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag) i .................................................................................. —

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 12 400 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i ............................................ 14 500 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ —1 000 000 000

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. 5 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i 1 000 000

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-

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

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i —48 150 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 1 850 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 

EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —50 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE i —146 570 000

01. Förvaltning i 800 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

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

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 700 000

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 100 000
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02. Tillsyn i 68 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-

sovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 68 000

03. Forskning och utveckling i 1 070 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 1 070 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster i 2 000 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 2 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i —129 700 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i ..... —60 000 000

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —17 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i ......................... —52 700 000

30. Sjukförsäkring i —39 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), minskning i .......................................................... —39 000 000

40. Pensioner i —13 550 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 

företagare (förslagsanslag), minskning i ......................................... —14 000 000

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

för studier (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 450 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 31 600 000

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

vården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i 600 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forsknings-

verksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) i ... —

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-

läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 31 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 142 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 

för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..................... 142 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 5 100 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 4 600 000

21. Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservations-

anslag 3 år), tillägg i....................................................................... 2 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 2 200 000

10. Miljö- och naturvård i 500 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 500 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i —56 000 000

01. Ränta på statsskulden i —56 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning i ....................... —56 000 000

Anslagens totalbelopp:

—736 753 000



3245Nr 1032
13

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT-

TENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmö-

genhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet avdras 500 000 000 euro.

02. Samfundsskatt

Under momentet avdras 172 000 000 euro.

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet avdras 115 000 000 euro.

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet avdras 25 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-

ning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 127 000 000 euro.

08. Acciser

01. Tobaksaccis

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 15 000 000 euro.

04. Skatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 22 000 000 euro.

07. Energiskatter

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 45 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 108 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 120 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 244 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-

ningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 5 792 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och hante-

ring av migrationsströmmar

Under momentet avdras 3 608 000 euro.
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 7 600 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens

traditionella egna medel

Under momentet avdras 5 000 000 euro.

99. Övriga inkomster inom finansministeriets

förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 7 325 000  euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-

ningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 11 200 000 euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-

ningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt löne-

garanti

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 14 500 000 euro.

99. Övriga inkomster inom arbets- och närings-

ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 19 900 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 12 000 000 euro.

04. Återtagande av utgiftsrester och reservera-

de anslag

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 292 153 000 euro.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH 

INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg

på 5 500 000 euro.

07. Räntor på depositioner

Under momentet dras det av 18 000 000 euro.

Avdelning 15

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhante-

ring

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett avdrag på

711 359 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

29. Mervärdesskatteutgifter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000

euro.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-

ringsstyrkor  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

2 000 000 euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

 I och III till-

läggsbudge-

ten

IV tilläggs-

budgeten

Ändrad dispo-

sitionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsut-

gifter för EU:s stridsgrupper 8 280 000 +920 000 - 9 200 000

03. Utgifter för krishanteringsinsat-

sen i Liberia (UNMIL-insatsen) 224 000 +30 000 - 254 000

04. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Kosovo (KFOR-in-

satsen) 17 048 000 - - 17 048 000

05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - +600 000 4 700 000

06. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Bosnien och Herce-

govina (operationen 

EUFOR/ALTHEA) 560 000 - +80 000 640 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdel-

ning i Sudan (UNMIS-insatsen) 224 000 - - 224 000

08. Utgifter för Finlands krishante-

ringsstyrka i Afghanistan (ISAF-

insatsen) 13 187 000 +5 200 000 - 18 387 000

09. I reserv för utgifter för förläng-

ning av pågående insatser, för 

eventuella nya krishanteringsin-

satser samt för andra utgifter för 

krishantering 7 877 000 -7 400 000 +1 620 000 2 097 000

10. Utgifter för Atalanta-operationen 255 000 +260 000 - 515 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Somalia - +690 000 - 690 000

13. Utgifter för krishanteringsinsat-

sen i Tchad och Centralafrikans-

ka republiken 8 019 000 - -4 300 000 3 719 000

Sammanlagt 59 774 000 -300 000 -2 000 000 57 474 000
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21. Civilpersonalens deltagande i krishante-

ring  (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som

följer:

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 792 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget får användas till betalning

av utgifterna för samarbetsprojekt mellan minis-

teriet och Danmarks ambassad i Maputo, mellan

ministeriet och Kanadas ambassad i Maputo och

mellan ministeriet och Norges utrikesdeparte-

ment.

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-

positionsplan

III tilläggs-

budgeten

IV tilläggs-

budgeten

Ändrad disposi-

tionsplan

01. Civil krishantering 17 745 000 +1 000 -100 000 17 646 000

02. Valobservatörer 200 000 - +100 000 300 000

03. Fredsförmedling 400 000 - - 400 000

Sammanlagt 18 345 000 +1 000 - 18 346 000
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Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer: 

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets 

förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella

bidrag  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av

8 000 000 euro.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

III tilläggs-

budgeten

IV tilläggs-

budgeten

Ändrad dispo-

sitionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 205 383 000 - - 205 383 000

2. Utvecklingssamarbete med enskil-

da länder och regioner
a

264 383 000 +300 000 +5 792 000 270 475 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 49 605 000 - - 49 605 000

4. Utvecklingssamarbete som inte in-

riktats enligt land 43 000 000 - - 43 000 000

5. Humanitärt bistånd 69 688 000 - - 69 688 000

6. Planering av utvecklingssamarbe-

tet, stödfunktioner och utveck-

lingspolitisk information 4 745 000 - - 4 745 000

7. Evaluering av utvecklingssamar-

betet och intern revision 2 000 000 - - 2 000 000

8. Understöd till medborgarorganisa-

tionernas utvecklingssamarbete, 

Servicecentralen för utvecklings-

samarbete (KePa) och informatio-

nen om utvecklingssamarbetet 83 700 000 - - 83 700 000

9. Räntestöd 15 000 000 - - 15 000 000

Sammanlagt 737 504 000 +300 000 +5 792 000 743 596 000

a. Innefattar 1 630 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens departe-

ment för utvecklingssamarbete (DFID), 1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesminis-

teriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 300 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet 

och österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 4 033 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan 

ministeriet och Danmarks ambassad i Maputo, 9 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet 

och Kanadas ambassad i Maputo och 1 750 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och 

Norges utrikesdepartement.
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Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000

euro.

03. Vissa verks omkostnader  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000

euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieminis-

teriets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000

euro.

50. Understöd  (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000

euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Fullmakt

Sametinget får under 2010 ingå hyresavtal om

samekulturcentrumets nybyggnad med Senat-

fastigheter. Hyresavtalet får inklusive det hyres-

avtal som ingåtts 2008 föranleda årliga utgifter

till ett belopp av högst 1 370 000 euro.  

51. Vissa ersättningar och understöd som beta-

las av staten  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000

euro.

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 060 000

euro.

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttviste-

nämndens omkostnader  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000

euro.

20. Betalningsstörningar, utsökning och kon-

kursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakning-

ens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av 80 000

euro.

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)

Ursprunglig

disposi-

tionsplan

IV tilläggs-

budgeten

Ändrad dispo-

sitionsplan

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella 

autonomi (högst) 1 751 +35 1 786

Övriga understöd (högst) 550 - 550

Sammanlagt 2 301 +35 2 336
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40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av

Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals om-

kostnader.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna

programmet för solidaritet och hantering av

migrationsströmmar  (reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag.

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000

euro.

20. Utgifter för transporter i samband med av-

lägsnande ur landet och hämtning  (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-

ter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000

euro.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

30. För kapitalisering av bolaget Suomen Eril-

lisverkot Oy eller dess dotterbolag  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bola-

get Suomen Erillisverkot Oy:s eller dess dotter-

bolags eget kapital.

40. Invandring

30. Statlig ersättning till kommunerna   (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 040 000

euro.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

23. Främjande av nätsäkerheten inom den

offentliga förvaltningen  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas 165 010 000 euro.

Anslaget får användas 

1) till betalning av utgifter som främjandet av

nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen ger

upphov till

2) till avlönande av personal motsvarande

högst 51 årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på

197 000 000 euro som budgeterats under mo-

ment 27.01.23 i budgeten för 2009 återtas en del

på 175 010 000 euro som inte använts. 
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10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av 80 000

euro.

Det tvååriga reservationsanslag på 2 000 000

euro som budgeterats i budgeten för 2009 för ut-

gifter som föranleds av beställningsfullmakten

för upprätthållande och utveckling av helikop-

terbataljonens prestationsförmåga (HESKY)

återtas.

Fullmakter 

Betalningstiden för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för upprätthållande och utveck-

ling av helikopterbataljonens prestationsförmå-

ga (HESKY) förlängs till 2014. Den tidsmässiga

fördelningen av utgifterna för beställningsfull-

makten ändras dessutom så att användningen av

beställningsfullmakten HESKY får föranleda

staten utgifter på högst 7 740 000 euro före ut-

gången av 2014.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för anskaffning av sådan materiel och sådana

tjänster som försvarsmaktens verksamhet förut-

sätter (Beställningsfullmakten för omkostnader

år 2010) höjs med 510 000 euro till 70 953 000

euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifter-

na för beställningsfullmakten för omkostnader

ändras dessutom så att användningen av beställ-

ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på

högst 70 953 000 euro före utgången av 2012.

18. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av

2 240 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av

anslaget får högst 342 647 000 euro användas

till betalning av utgifter som föranleds av tidiga-

re beviljade beställningsfullmakter, högst

143 701 000 euro till betalning av utgifter för

beställningsfullmakter som beviljats 2010, högst

26 201 000 euro till betalning av utgifter som

föranleds av ändringar i index och valutakurser i

anknytning till beställningsfullmakter samt

högst 61 936 000 euro för andra anskaffningar

av försvarsmateriel.

Fullmakter

Det maximala beloppet för beställningsfull-

makten för teknisk forskning, produktutveck-

ling och projektberedning (TTK-PROTO 2010)

minskas med 510 000 euro till 69 380 000 euro.

Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för

beställningsfullmakten TTK-PROTO 2010 änd-

ras dessutom så att användningen av beställ-

ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på

högst 69 380 000 euro före utgången av 2013.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att avtal får ingås under 2010 för det obundna

belopp som omfattas av beställningsfullmakten

för raketartillerisystemet MLRS.

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets

förvaltningsområde  (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av

835 000 euro.

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av

1 500 000 euro.
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63. Återbetalda skatter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

15 400 000 euro. 

20. Tjänster för statssamfundet

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral

(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000

euro.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forsk-

ningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader   (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 180 000

euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Omkostnader för statens regionförvaltnings-

verk  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000

euro.

02. Magistraternas omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000

euro.

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

14 500 000 euro.

50. Skadestånd  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000

euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Genomförande av statens IT-strategi  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 670 000

euro.

Fullmakt

Under moment 28.01.73 i den andra tilläggs-

budgeten för 2007 beviljades statskontoret en

fullmakt på 35 000 000 euro att ingå avtal om

centraliserad upphandling av ett ekonomi- och

personalförvaltningssystem för staten samt en

integrationslösning i anslutning till det. Full-

makten förnyades 2008 och 2009. Den del av

fullmakten som är oanvänd får 2010 användas

till det första skedet. Samtidigt höjs fullmaktens

totala belopp med 2 000 000 euro till samman-

lagt 37 000 000 euro.

20. Främjande av produktiviteten  (reservations-

anslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av

2 400 000 euro.

80. Stöd till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

1 214 000 euro.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till

landskapet Åland  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

3 200 000 euro.

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av

basservicen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 165 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att av anslaget får användas 2 595 000 euro även

för utbetalning av justeringen av statsandelarna

för åren 2009 och 2010.
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91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

2 741 000 euro.

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen  (förslags-

anslag)

Från anslaget under momentet dras det av

145 000 000 euro.

99. Separat budgeterade utgifter inom stats-

förvaltningen

96. Oförutsedda utgifter   (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

112 000 000 euro.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINIS-

TERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-

bildning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 56 000

euro.

Fullmakter

1) Motiveringen till momentet kompletteras

så att Suomalais-venäläinen koulu får ingå ett

nytt hyresavtal så att hyreskostnadsökningen på

årsnivå är högst 50 000 euro under åren 2010—

2015.

2) Den fullmakt som i den tredje tilläggsbud-

geten för 2010 har beviljats Haukkaranta skola

ändras så att den kostnadsökning som föranleds

av fullmakten på årsnivå är högst 190 000 euro

åren 2011—2015. 

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt

Motiveringen till kapitlet ändras så att bevill-

ningsfullmakten för Finlands Akademis forsk-

ningsprojekt som ska finansieras under momen-

ten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 366 249 000

euro till 369 099 000 euro.

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsen-

det och vetenskapens område  (reservationsan-

slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000

euro.

66. Finansiella bidrag till internationella orga-

nisationer  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 628 000

euro.

87. Statlig finansiering för Aalto-universitetets

kapital  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

154 105 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget även får användas till betalning av Aalto-

högskolestiftelsens kapital. Aalto-högskolestif-

telsen är verksam som Aalto-universitetet. En

förutsättning för användningen av anslaget är att

övriga finansiärer bidrar med minst 101 642 000

euro till stiftelsens kapital. 

Dessutom ombildas anslaget under momentet

till ett tvåårigt reservationsanslag.

70. Studiestöd

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasie-

utbildning och yrkesutbildning  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 400 000

euro.
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80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för

konst och konstkommissionerna  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 91 000

euro.

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för

Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 180 000

euro.

04. Museiverkets omkostnader  (reservations-

anslag 2 år)

Fullmakt

Museiverket får ingå hyresavtal som gäller

Nationalmuseets nya underjordiska lokaliteter

på högst 2 500 kvadratmeter så att ökningen av

hyreskostnaderna på årsnivå är högst 476 000

euro från ingången av 2013. 

40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy

(förslagsanslag)

Fullmakt

Statsrådet får besluta om ägararrangemang

som leder till att staten kan avstå från sin andel i

Suomenlinnan Liikenne Oy till ett pris som un-

derstiger gängse värde.

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och

fastighetsförmögenhet  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000

euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

40. Understöd för bioenergiproduktion  (reser-

vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 069 000

euro.

Av det treåriga reservationsanslaget på

5 000 000 euro i budgeten för 2008 återtas den

del på 3 069 000 euro som inte använts.

20. Jordbruk

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar

djurens välbefinnande och icke-produktiva in-

vesteringar  (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av Fin-

lands förpliktelser enligt artikel 31 (kontroll av

överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda be-

stämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG)

nr 1290/2005 som helt och hållet finansieras na-

tionellt. 

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att 2010

får förbindelser och avtal ingås i enlighet med

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig dis-

positionsplan

III tilläggs-

budgeten

IV tilläggs-

budgeten

Ändrad disposi-

tionsplan

1. Museiverket 2 220 000 +721 000 +3 100 000 6 041 000

2. Förvaltningsnämnden för 

Sveaborg 2 280 000 - - 2 280 000

Sammanlagt 4 500 000 +721 000 +3 100 000 8 321 000
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det system med miljöstöd för jordbruket som Eu-

ropeiska kommissionen har godkänt för åren

2007—2013 och stöden för främjande av dju-

rens välbefinnande samt beslut fattas om bevil-

jande av stöd inom systemet med stöd för icke-

produktiva investeringar så att de åren 2011—

2019 orsakar utgifter på sammanlagt högst

105 000 000 euro.

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag

2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget även får användas till betalning av Fin-

lands förpliktelser enligt artikel 31 (kontroll av

överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda be-

stämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG)

nr 1290/2005 som helt och hållet finansieras na-

tionellt. 

46. Utveckling av marknadsföring och produk-

tion  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 074 000

euro.

Av det tvååriga reservationsanslaget på

5 861 000 euro i budgeten för 2009 återtas den

del på 2 074 000 euro som inte använts.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse  (reser-

vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

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 för sådana ersättningar för ekonomiska

skador till följd av skyddet av saimenvikaren

som beviljas yrkesfiskare.

60. Skogsbruk

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd  (reser-

vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget och det anslag som överförts från före-

gående år får användas för betalning av utgifter-

na för fröanskaffning för skogsträd också i Nor-

ra Finland.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens

uthållighet  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000

euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får stödbeslut fattas enligt lagen om finan-

siering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och

lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

(544/2007) för högst 84 530 000 euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets ge-

mensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader

(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget också till ett belopp av högst 4 000 euro

får användas till betalning av utgifter för ägarar-

rangemang i aktiebolag där staten är majoritets-

ägare och i statliga affärsverk samt för aktieför-

värv och skötseln av bolagstillgångar.

10. Trafiknätet

Motiveringen till beslutsdelen i kapitlet slopas. 
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20. Bastrafikledshållning  (reservationsanslag

2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på

11 200 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en

femårig avtalsperiod för anskaffning av isbryt-

ningstjänster till ett belopp av högst 125 000 000

euro.

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje

västerut  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Förbindelser får ingås för stöd för byggandet

av en metrolinje västerut på så sätt att under-

stödsposternas sammanlagda belopp, som med

kostnadsindexet för markanläggning omvand-

lats från årsgenomsnittet av indexet det år som

föregår betalningstillfället till värdet för oktober

2007 (ind. 131,5), får vara högst 200 miljoner

euro. Fullmaktens belopp är dock högst 30 % av

kostnaderna för byggandet av metrolinjen

västerut.

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord-

och vattenområden  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 450 000

euro. 

78. Vissa trafikledsprojekt  (reservationsanslag

3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas till utgifter som

föranleds av förverkligandet av utvecklingsin-

vesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att Tra-

fikverket bemyndigas att ingå avtal för ett be-

lopp på högst 19,779 miljoner euro i stället för

det belopp på högst 18,279 miljoner euro som

beviljats projektet havsfarleden till Fredriks-

hamn i tredje tilläggsbudgeten för 2008.

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag.

79. Efterfinansierings- och livscykelsfinansie-

ringsprojekt  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 700 000

euro. 

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

43. Förbättrande av konkurrenskraften för far-

tyg som används för sjötransport  (förslagsan-

slag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

anslaget också får användas till betalning av rän-

teutgifter som hänför sig till återbetalningar för-

anledda av återkrav av fartygsstöd.

40. Kommunikationstjänster och kommuni-

kationsnät samt stöd för kommunikation

50. Statsunderstöd för genomförande av det

riksomfattande bredbandsprojektet  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Det andra stycket i motiveringen till momentet

ändras som följer: 

Anslaget får användas för betalning av sådant

statligt stöd som beviljats av Kommunikations-

verket under tidigare år och under finansåret och

som avses i lagen om stöd för byggande av bred-

band i glesbygdsområden samt för administrati-

va och allmänna kostnader som föranleds av det-

ta.

Dessutom ändras motiveringen till momentet

så att 2 punkten under rubriken Fullmakt slopas.

60. Affärsverksamhet

40. Understöd till Finavia Abp  (reservations-

anslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-

slaget får användas till betalning av understöd

till Finavia Abp för genomförande av en ut-
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vidgning av passagerarterminalen på Uleåborgs

flygplats. 

Dessutom ombildas anslaget under momentet

i den första tilläggsbudgeten för 2009 till ett tre-

årigt reservationsanslag.

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas om-

kostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 272 000

euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och

näringsministeriets förvaltningsområde  (för-

slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

12 500 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att anslaget även får användas till be-

talning av mervärdesskatteandelar som hänför

sig till sysselsättningsstöd som beviljas under

moment 32.50.63. 

20. Innovationspolitik och företagens interna-

tionalisering

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och

innovationsverksamhet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

3 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att nya beslut om finansiering får fattas till

ett belopp av högst 449 966 000 euro år 2010.

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar

och organisationer för främjande av näringspo-

litiken   (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000

euro.

43. Internationaliseringsunderstöd för företags

samprojekt  (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så

att år 2010 får nya understöd beviljas till ett be-

lopp av 29 128 000 euro.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspoli-

tik

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp  (reserva-

tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas som understöd till

Finnvera Abp:s dotterbolag Veraventure Ab för

kostnaderna för bolagets businessänglaverksam-

het samt businessänglanätverkets marknads-

plats. 

45. Stödjande av företagens investerings- och

utvecklingsprojekt  (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så

att år 2010 får förbindelser för understöd enligt

lagen om statsunderstöd för utvecklande av före-

tagsverksamheten ingås till ett belopp av högst

42 948 000 euro, med undantag för det område

som omfattas av förvaltningsförsöket i Kaja-

naland.

48. Räntestöd till offentligt understödda export-

och fartygskrediter  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

12 400 000 euro.

50. Lönegaranti  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

14 500 000 euro.
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80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinan-

sieringsverksamhet  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

1 000 000 000 euro.

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering

Ab  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för en kapitalin-

vestering i Finlands Industriinvestering Ab för

kapitalinvesteringsverksamhet som främjar

kommersialiseringen av innovationer.

40. Företagens omvärld, marknadsreglering 

och arbetslivet

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk råd-

givning och skuldrådgivning  (reservationsan-

slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000

euro.

50. Regionutveckling och strukturfondspoli-

tik

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-

tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 850 000

euro.

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och

statlig medfinansiering i EU:s strukturfondspro-

gram under programperioden 2007—2013  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

50 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att de poster som föranleds av åter-

krav antecknas under moment 12.39.10.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-

nader  (reservationsanslag 2 år)

Tre tjänster som biträdande avdelningschef vid

försäkringsavdelningen och en tjänst som biträ-

dande avdelningschef vid förvaltnings- och pla-

neringsavdelningen dras in från och med den

15 december 2010.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social

trygghet  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000

euro.

66. Internationella medlemsavgifter och finan-

siella bidrag  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000

euro.

02. Tillsyn

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsver-

ket för social- och hälsovården  (reservations-

anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 68 000

euro.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och väl-

färd  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 070 000

euro.
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10. Utjämning av familje- och boendekostna-

der samt vissa tjänster

51. Barnbidrag  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000

euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor  (för-

slagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

60 000 000 euro.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-

komstskydd för arbetslösa  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

17 000 000 euro.

52. Arbetsmarknadsstöd  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

52 700 000 euro.

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av

sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

39 000 000 euro.

40. Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av

lagen om pension för företagare  (förslagsan-

slag)

Från anslaget under momentet dras det av

14 000 000 euro.

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård

av barn och för tiden för studier  (förslagsan-

slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 450 000

euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och 

hälsovård

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt

inom social- och hälsovården och för vissa an-

dra utgifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000

euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att av anslaget får 600 000 euro använ-

das till betalning av statsunderstöd till samkom-

munen för Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

för extra kostnader som föranletts av skottinter-

mezzot i Kauhajoki.

32. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-

vårdsenheter för forskningsverksamhet enligt

lagen om specialiserad sjukvård  (fast anslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att

av anslaget får högst 340 000 euro användas till

betalning av en extra specialersättning för sådan

undersökning av reumasjukdomar på universi-

tetsnivå som utförs inom specialansvarsområdet

för Tammerfors universitetssjukhus.

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i

anslutning till det grundläggande utkomstskyd-

det  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på

31 000 000 euro.

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndig-

heternas ansvarsområde för arbetarskyddet  (re-

servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000

euro. 
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Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

21. Produktivitetsanslag inom miljöministeriets

område  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 400 000

euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget får användas till avlönande av perso-

nal i tidsbundna projektförvaltningsuppgifter i

produktivitetsprojekt motsvarande högst 1 års-

verke.

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-

årigt reservationsanslag.

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministe-

riets förvaltningsområde  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 200 000

euro.

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-

gifter  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000

euro.

Tilläggsanslaget får användas till kostnader

för grundande av Bottenhavets nationalpark. 

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden  (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av

56 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2010 tillämpas från och 

med den 7 december 2010.
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Helsingfors den 1 december 2010

På riksdagens vägnar

Sauli Niinistö

talman

Seppo Tiitinen

generalsekreterare



Statsrådets förordning

Nr 1033

om ändring av 14 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet,

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
(1766/2009) 14 § som följer:

14 §

Priser per enhet för särskilda yrkesläroan-
stalter

Priserna per enhet per undervisningsdag
för sådana särskilda yrkesläroanstalter som
avses i 27 § 4 mom. i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet gra-
deras genom att priset per enhet för läroan-
stalten multipliceras med ett bestämt tal som
fastställs för den prisgrupp läroanstalten till-
hör enligt utbildningsområde i enlighet med
11 § 1 mom. i denna förordning. Inom utbild-
ningsområdet för teknik och kommunikation
är det bestämda tal som används som multip-
likator och som avses ovan dock 8,5 för den

utbildning till yrkes- och trafikflygare som
ges vid särskilda yrkesläroanstalter.

När priserna per enhet för de särskilda
yrkesläroanstalterna beräknas ska läroanstal-
terna placeras i prisgrupper enligt 1 mom. på
basis av det huvudsakliga utbildningsområdet
vid ifrågavarande läroanstalt. Placeringen
granskas vart fjärde år.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2011.

Förordningen tillämpas första gången när
priserna per enhet bestäms för år 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2010

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Merja Leinonen
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