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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra
tilläggsbudget för 2012.

Ekonomiska utsikterDet förutspås att Finlands ekonomi kommer att växa med 0,8 %
år 2012. Tillväxten är i hög grad beroende av den privata konsum-
tionen. Enligt prognosen kommer världshandeln och världsekono-
min att växa i skälig takt, fastän långsammare än 2011. Finlands ex-
port klarar dock inte takten och sålunda kommer vår marknadsandel
att fortsätta minska. Exporten förutspås växa med 0,5 % i år. På
grund av den svaga exportutvecklingen kommer bytesbalansen att
visa ett underskott. 

Den ekonomiska utvecklingen i Tyskland och Sverige, som är
Finlands viktigaste handelspartner, visar också tecken på stagna-
tion. Euroområdet hotas av recession. Delvis på grund av de svaga
exportutsikterna kommer de privata investeringarna att minska. De
privata investeringarna förutspås minska med ca 1 % jämfört med i
fjol, och investeringskvoten förutspås börja minska igen trots att de
låga räntorna och den till och med negativa realräntan automatiskt
stimulerar investeringar. 

Arbetslöshetsgraden kommer att stiga till i genomsnitt 8 %. En bi-
dragande orsak till den ökade arbetslösheten är dels att efterfrågan
har hållits på en relativt svag nivå, dels de strukturomvandlingar
som sker inom produktionen. Efterfrågan på arbetskraft minskar till
följd av den svaga ekonomiska tillväxten och företagen blir tvungna
att ta till permitteringar och uppsägningar. I år hålls inflationen i
Finland fortsättningsvis på en högre nivå än den genomsnittliga ni-
vån i euroområdet, men prisförändringarna är dock måttfullare än
under de senaste åren. Det förutspås att konsumentpriserna stiger
med 2,8 % jämfört med året innan.

Den offentliga ekonomin fortsätter att visa ett underskott också i
år. Underskottet ökar något jämfört med i fjol, eftersom den ekono-
miska tillväxten blir måttlig efter en period med relativt god tillväxt.
De anpassningsåtgärder som regeringen beslutat om i april 2012
kommer inte att förbättra läget inom den offentliga ekonomin ännu
2012. Statens och kommunernas finansiella ställning kommer att
försvagas, medan socialskyddsfondernas finansiella ställning hålls
på samma nivå som i fjol.

De offentliga samfundens totala utgifter i förhållande till totalpro-
duktionen ökar jämfört med i fjol, och likaså ökar de offentliga sam-
fundens skatteinkomster något i förhållande till BNP. Skuldsätt-
ningen i landets offentliga sektor i förhållande till totalproduktionen
överstiger tröskelvärdet på 50 %. Skulden ökar bl.a. till följd av den
kapitalisering av europeiska stabilitetsmekanismen på 1,44 miljar-
der euro som ingår i denna tilläggsbudgetproposition.
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Inkomstposterna Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med
ett nettobelopp på 548 miljoner euro i tilläggsbudgeten. Den största
förändringen gäller kalkylen över inkomster av blandad natur.

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomsterna sänks med ett
nettobelopp på 175 miljoner euro. Inkomstposten för samfundsskat-
ten sänks med 170 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna be-
lopp. Utifrån de uppgifter om influtna belopp som sträcker sig fram
till april 2012 föreslås det också att kalkylen över avfallsskatten
sänks med 20 miljoner euro och att skatteintäktskalkylen för punkt-
skatten på sötsaker, glass och läskedrycker höjs med 15 miljoner eu-
ro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli höjd med
ca 647 miljoner euro. De största förändringarna gäller finansminis-
teriets förvaltningsområde. I den andra tilläggsbudgeten för 2010
budgeterades 1,6 miljarder euro för ett bilateralt lån till Grekland
och av detta belopp har Grekland lyft ungefär en miljard euro. Av
den låneandel på 1,6 miljarder euro som budgeterats för det bilate-
rala låneprogrammet kommer inga avsevärda nya lyft att göras, och
därför kommer återstoden på 594 miljoner euro av Finlands lån att
intäktsföras. I den första tilläggsbudgeten för 2009 reserverades ett
belopp på 350 miljoner euro för ett lån till Island, men i det egentli-
ga låneavtalet fastställdes lånebeloppet till 320 miljoner euro. Skill-
naden jämfört med vad som budgeterats, alltså 30 miljoner euro, in-
täktsförs. Dessutom föreslås det att uppskattningen av överföringen
från statens pensionsfond sänks med ca 20 miljoner euro. 

Det föreslås att kalkylen över inkomsterna från utrikesministeriets
förvaltningsområde höjs med ca 14,3 miljoner euro och att kalkylen
över inkomsterna från kommunikationsministeriets förvaltnings-
område höjs med ca 27,3 miljoner euro.

Det föreslås att inkomstposten för avdelning 13 (ränteinkomster,
inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst) höjs
med 75 miljoner euro. Med stöd av bankfullmäktiges beslut höjs
kalkylen över den vinstandel som Finlands Bank intäktsför i budge-
tekonomin med 35 miljoner euro. Banken intäktsför sammanlagt
185 miljoner euro till staten utifrån resultatet 2011, vilket är ca 73 %
av bankens hela vinst. Kalkylen över intäktsföringen av de statliga
affärsverkens vinst höjs med 40 miljoner euro. En bidragande orsak
är att Senatfastigheter sålt en större mängd fastigheter än beräknat
under senare delen av 2011 och att affärsverkets finansieringskost-
nader varit lägre än beräknat. 

Kalkylen över affärsverkens återbetalning av lån som beviljats av
staten höjs med 1,5 miljoner euro. Tillägget beror på sådana besitt-
ningsöverföringar av fastighetsförmögenhet på lånevillkor till Se-
natfastigheter som görs 2012. 

Balans och statsskulden Med beaktande av ökningen med 548 miljoner euro i de ordinarie
inkomsterna och ökningen med 1 772 miljoner euro i anslagen ökar
den andra tilläggsbudgetpropositionen statens behov av nettoupplå-
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ning med 1 224 miljoner euro 2012. Statens nettoupplåning 2012
föreslås uppgå till 8,7 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid ut-
gången av 2012 uppgå till ca 88 miljarder euro, vilket är 44 % i för-
hållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperiodenRamnivån för 2012 justeras i enlighet med tabellen nedan för att
motsvara prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen. Juste-
ringarna uppgår till sammanlagt ca 133 miljoner euro, varefter ut-
giftsramen för 2012 uppgår till 42 375 miljoner euro.

De utgifter som hänförs till ramen föreslås bli höjda med 130 mil-
joner euro, varvid nivån för ramutgifterna för 2012 blir 42 179 mil-
joner euro. Den ofördelade reserven för 2012 uppgår således till 178
miljoner euro. 

Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2011
oanvänd och av denna får högst 146 miljoner euro användas för ut-
gifter av engångsnatur.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2011
Bokslut

2012
Godkänd

budget
(budget+

I tilläggsb.)

2012
Regeringens
proposition

2012
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 50 382 52 742 1 772 54 514
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 907 2 185 -217 1 968

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 242 45 263 548 45 811
— Skatteinkomster 36 316 38 245 -175 38 070
— Övriga inkomster 6 926 7 018 723 7 741
— Användning av kumulativt överskott - - - -
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 735 7 479 1 224 8 702
— Nettoupplåning 4 775 7 529 1 224 8 752
— Skuldhantering -41 -50 - -50
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Statens löneutgifter Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar på ca
95,2 miljoner euro för tilläggsutgifter för höjningar som grundar sig
på statens tjänste- och arbetskollektivavtal av den 24 november
2011.

Utgifter för utvecklings-
samarbete

Anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet ökar på grund av
den andel på 14,3 miljoner euro som Storbritanniens departement
för utvecklingssamarbete och Norges utrikesdepartement står för i
samarbetsprojekt som Finlands utrikesministerium har hand om i
olika målländer. Det föreslås att motsvarande belopp intäktsförs i
den här samma tilläggsbudgeten. Dessutom föreslås det att Finn-
funds kapital höjs genom en överföring från biståndsmedlen så att
fonden kan teckna Finlands andel i kapitaltillskottet till bolaget
Norsad Finance Limited, som fortsätter med Norsad-fondens verk-
samhet. I enlighet med regeringsprogrammet ska det bli möjligt för
Finnfund att ta i bruk ett system för specialriskfinansiering i form av
ett begränsat åtagande att ersätta förluster.

Kapitalöverföring till 
Europeiska stabilitets-
mekanismen

Som Finlands andel av kapitalet i Europeiska stabilitetsmekanis-
men föreslås ett anslag på 1,44 miljarder euro för den kapitalinves-
tering som ska betalas i sommar. Dessutom har regeringen i sam-
band med den andra tilläggsbudgeten överlämnat en proposition där
det föreslås en fullmakt på 11,1 miljarder euro för senare inford-
ringsbar kapitalinvestering.

Övriga utgifter inom 
finansministeriets 
förvaltningsområde

För finansministeriets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,2 mil-
joner euro i anslutning till beredningen av kommunreformen samt
ca 0,5 miljoner euro för utgifterna för de sakkunnigtjänster som be-
hövs i skötseln av eurokrisen. Det föreslås att HAUS Kehittämiske-
skus Oy beviljas ett kapitallån på 1 miljon euro för att stärka bola-
gets eget kapital. För skatteförvaltningens omkostnader föreslås en
överföring på 0,5 miljoner euro från momentet för främjande av
produktiviteten. Anslaget används för att inom den offentliga för-

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Vad ändringen gäller 2012

Prisjustering till följd av lönejusteringar (tjänste- och arbetskollektivavtalen) 95,2
Precisering av indexjusteringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet med 
prisutvecklingen 2011 17,0

24.30.66 I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ingår 14,3 miljoner euro i 
utgifter för samarbetsprojekt mellan Finland och Storbritannien samt mellan 
Finland och Norge. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 
12.24.99 (genomgångspost). 14,3

24.30.88 Anslagsöverföring från ett moment (24.30.66) som omfattas av ramen till 
momentet Finnfund som inte omfattas av ramen -5,0

31.10.34 Ombudgetering av det anslag som återtogs i bokslutet för 2010 4,1
31.10.77 Utgifter som motsvarar EU:s TEN-inkomster (intäktsföring av 4,3 miljoner 

euro under moment 12.31.10, resten intäktsfört redan i budget 2012) 6,9
Sammanlagt 132,6
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valtningen skapa ett gemensamt gränssnitt mot företags olika data-
lager. Målet är att på ett smidigt sätt göra de behövliga myndighets-
registren tillgängliga för de myndigheter som arbetar med att be-
kämpning av grå ekonomi. För styrning och utveckling av statens
IKT föreslås ett tillägg på högst 5 årsverken för viss tid för samman-
ställande av icke-branschspecifika uppgifter samt för styrning av
den offentliga förvaltningens IKT-strategi och informationssäker-
hetsfunktion. För Statskontoret föreslås ett tillägg på 5 miljoner
euro för att trygga Statskontorets verksamhetsförutsättningar. En
förutsättning för anslagsökningen är att Statskontoret före utgången
av augusti gör upp en plan enligt vilken verket anpassar sina utgifter
till den nivå som anges i ramarna för statsfinanserna 2013—2016.
Det föreslås att anslaget under pensionsmomentet minskas med
47,6 miljoner euro på grund av att uppskattningen av ökningen i an-
talet begynnande pensioner har preciserats.

Kommunernas stats-
andelar

Till anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett
tillägg på ca 3,6 miljoner euro. Förslaget hänför sig i huvudsak till
en teknisk justering av beräkningsgrunderna samt till kalkylerade
ökningar och minskningar i anslutning till justeringarna. Som av-
drag har beaktats drygt 3,2 miljoner euro på grund av att återbä-
ringsbeloppet av underhållsstöd som drivits in som återkrav har pre-
ciserats och ca 0,7 miljoner euro på grund av att sjukfrekvenskoef-
ficienten för Vörå kommun har ändrats. På motsvarande sätt har
som tillägg beaktats drygt 6,2 miljoner euro på grund av att bestäm-
ningsfaktorerna för den slutgiltiga statsandelen för 2012 har änd-
rats, 118 000 euro på grund av att besluten om korrigering av utbe-
talningen av statsandelar har ändrats samt 1,25 miljoner euro som
återföring av den finansieringsandel som tidigare reserverats för fi-
nansieringen av en IT-servicecentral för den offentliga förvaltning-
en, men blivit oanvänd.

Utbildning För omkostnaderna för statlig allmänbildande utbildning föreslås
ett anslag på 0,6 miljoner euro för en tidigareläggning av renove-
ringen av lokalerna i Suomalais-venäläinen koulu, så att renove-
ringen av det som är mest brådskande kan inledas redan 2012. 

I syfte att öka studieplatserna inom den yrkesinriktade grundut-
bildningen föreslås det att anslaget höjs med 5,6 miljoner euro. Ge-
nom denna ökning av studieplatserna med ca 1 200 platser tryggar
man att det anslag som reserverats för samhällsgarantin för unga un-
der ramperioden används i början av perioden, så att utbudet på ut-
bildning kan ökas redan under detta år inom huvudstadsregionen
och i vissa tillväxtcentrum.

Olympiastadion i 
Helsingfors

För att täcka kostnaderna för en totalrenovering av Olympiastadi-
on i Helsingfors föreslås ett belopp på 5,9 miljoner euro, under för-
utsättning att statens och Helsingfors stads finansieringsandelar är
lika stora. Av anslaget täcks 3 miljoner euro med oanvända tipp-
ningsvinstmedel som betalats tillbaka till undervisnings- och kultur-
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ministeriet och 2,9 miljoner euro med medel ur Veikkaus Ab:s fond
för ofördelade vinstmedel.

Övriga utgifter inom 
undervisnings- och 
kulturministeriets 
förvaltningsområde

Avsikten är att Institutet för Ryssland och Östeuropa omvandlas
till stiftelse vid ingången av 2013. För finansieringen av stiftelsens
grundkapital föreslås ett belopp på 80 000 euro. 

För ett akut behov att reparera Olofsborg och Åbo slott samt för
att förbättra publiksäkerheten föreslås ett belopp på 640 000 euro.

Trafiknätet Det föreslås att anslaget för bastrafikledshållningen höjs med 7,5
miljoner euro i syfte att förbättra vägavsnittet Jämsä—Mänttä på
stamväg 56 och öka trafiksäkerheten. 

Det föreslås att anslaget för utveckling av trafikledsnätet ökas
med 6,9 miljoner euro, i enlighet med TEN-inkomsterna från EU.
Tilläggsanslaget används för planering av nya utvecklingsprojekt.
På grund av att farledsprojekten framskridit snabbare än väntat och
på grund av oförutsedda merkostnader föreslås det ett tilläggsanslag
på 7,1 miljoner euro för anskaffning av markområden i samband
med projekten. 

Det föreslås att den fullmakt på 389 miljoner euro som beviljats
för genomförandet av Ringbaneprojektet i den andra tilläggsbudge-
ten för 2009 höjs till 439 miljoner euro. Behovet att justera fullmak-
ten beror på att glykol påträffats i marken, vilket har en skadlig in-
verkan på de ordinära tunnelkonstruktionerna. Därför måste man
göra tunneln dubbel så att den skyddas från de skadliga ämnena. Fi-
navia deltar i finansieringen av merkostnaderna, som uppgår till 50
miljoner euro, med ett belopp på 22,5 miljoner euro, vilket föreslås
bli intäktsfört i den här samma tilläggsbudgeten. 

Det föreslås att den fullmakt på 35 miljoner euro som beviljats för
genomförandet av projektet riksväg 6 Ringvägen vid Joensuu i till-
läggsbudgeten för 2009 höjs till 47,1 miljoner euro.

Det föreslås att det anslag på 4,1 miljoner euro som reserverats för
planering av en metrolinje västerut och som återtogs i bokslutet för
2010 ombudgeteras. Ombudgetering av fullmakt föreslås för att det
år 2012 ska vara möjligt att använda den fullmakt på 52,6 miljoner
euro som beviljats i tilläggsbudgeten för 2010 och i budgeten för
2011 samt ingå serviceavtal om den på nytt konkurrensutsatta för-
bindelsefartygstrafiken. I syfte att konkurrensutsätta och ingå servi-
ceavtal om fem nya förbindelsefartygsrutter föreslås det att den full-
makt som beviljats för köp av förbindelsefartygstjänster i den tredje
tilläggsbudgeten för 2011 höjs med 34,1 miljoner euro.

För byggandet av en flygfraktsplatta vid Vasa flygplats föreslås
ett tilläggsanslag på ca 1,3 miljoner euro.

Refinansiering för export Ett tillägg på 400 miljoner euro föreslås för Finlands Exportkredit
Ab på grund av att användningen av refinansieringslån har varit
större än beräknat.
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Övriga utgifter inom 
arbets- och närings-
ministeriets förvaltnings-
område

För arbets- och näringsministeriets omkostnader föreslås ett till-
lägg på 0,25 miljoner euro, som ska användas för hanteringen av
plötsliga omstruktureringar och för sådana utredningar som behövs
för de åtgärder som nämns i statsrådets strukturpolitiska ställnings-
tagande av den 22 mars 2012. 

Till anslaget för sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder
föreslås det ett tillägg på cirka 4,4 miljoner euro och för bevillnings-
fullmakten 2,5 miljoner euro, som ska användas för betalning av de
åtgärder som föranleds av omstruktureringarna inom IKT. 

Till Kajanalands utvecklingspengar föreslås ett tillägg på cirka
0,4 miljoner euro som en överföring från kommunikationsministe-
riets förvaltningsområde för finansiering av kollektivtrafiktjänster
och trafiksäkerhetsprojekt, samt cirka 0,6 miljoner euro för tilläggs-
kostnader som uppstått i samband med förbättringen av vägförbin-
delserna till Talvivaaragruvan på grund av att entreprenadkostna-
derna har varit högre än väntat. Dessutom föreslås det ett tillägg på
1,5 miljoner euro för öppnandet av Taivaljärvi silvergruva och för
de utvecklingsbidrag som ska beviljas för de investeringar som be-
hövs för byggandet av en anrikningsanläggning.

Det föreslås att strukturfondernas indragningar och de bevill-
ningsfullmakter på 78 miljoner euro som kommer att dras in under
2012—2013 ombudgeteras för att säkerställa att programperioden
2007—2013 genomförs i sin helhet.

Statens ränteutgifterKalkylen för ränteutgifterna har sänkts med 217 miljoner euro i
enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utveck-
lingen av räntenivåerna. Framför allt den kraftiga nedgången i rän-
tenivåerna inom euroområdet har inverkat på sänkningen av kalky-
len för ränteutgifterna. 

Övriga anslagsändringarEtt tillägg på 0,5 miljoner euro föreslås för tingsrätterna för att
förkorta behandlingstiderna. Ett tillägg på 0,58 miljoner euro före-
slås för utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för åklagarna
och de allmänna domstolarna. Projektet ska genomföras under åren
2012—2016 och totalkostnadsförslaget uppgår till 34,4 miljoner
euro.

Till polisen anvisas som en överföring från moment 28.70.20 1,1
miljoner euro i delfinansiering för finansieringen av projektet för ut-
vecklande av elektronisk kommunikation inom polisens tillstånds-
förvaltning och kundservice (SÄHKÖ).

Gränsbevakningsväsendet får rätt att ingå avtal i anslutning till
modifieringen och G-underhållet av tre AS 322 Super Puma-sjö-
räddningshelikoptrar. Projektet ska genomföras under åren 2012—
2017 och totalkostnadsförslaget uppgår till cirka 33,7 miljoner euro.
Dessutom anvisas gränsbevakningsväsendet 0,4 miljoner euro för
kommenderingskostnader som beror på den ökade gränstrafiken.
Det föreslås också att 11,4 miljoner euro förs över från momentet
för utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering till
försvarsmaterielanskaffningarna.



ALLMÄNN MOTIVERING
A 12

Ett bidrag på 1,2 miljoner euro föreslås för Leijona Catering Oy.
I anslutning till bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning
kompenseras personalen i enlighet med det förhandlingsresultat
som uppnåtts med personalorganisationerna för de förmåner i an-
ställningsförhållandena som gått förlorade. 

I tilläggsbudgetpropositionen ingår ett arrangemang genom vilket
de medel som reserverats för energistödet för klenträd kan tas i an-
vändning ifall lagen om energistöd för klenträd uppenbarligen inte
torde kunna sättas i kraft under 2012 på grund av fördröjningen av
EU-kommissionens notifieringsbehandling. Fullmakterna för åtgär-
der för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under åren
2007—2013 ombudgeteras med cirka 9,8 miljoner euro.

För ersättningar för skador som orsakats av rovdjur under 2011
föreslås ett tillägg på cirka 1,2 miljoner euro, så att skadorna kan er-
sättas till fullt belopp.

Med anledning av preciseringen av förfarandena för tillämpning-
en av Europeiska unionens förordning om samordning av den soci-
ala tryggheten revideras Finlands nationella lagstiftning om social
trygghet också i fråga om personer som fötts utomlands så att rättig-
heterna till social trygghet i Finland utvidgas. Vid dimensionering-
en av anslaget har man samtidigt beaktat en minskning i behovskal-
kylen, vilket innebär att man föreslår att anslaget höjs med 0,8 mil-
joner euro.

Till omkostnadsanslaget för Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården föreslås ett tillägg på 166 000 euro för att
täcka kostnaderna för utredningsprojektet i anslutning till fallet med
den s.k. bluffläkaren.

De av riksdagen godkända anslagen för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+
I tilläggsb.)

Regeringens

 proposition

Sammanlagt

21. Riksdagen 143 404 000 - 143 404 000
22. Republikens president 19 290 000 109 000 19 399 000
23. Statsrådets kansli 82 348 000 447 000 82 795 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 276 270 000 16 256 000 1 292 526 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 859 936 000 12 391 000 872 327 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 258 333 000 20 167 000 1 278 500 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 849 438 000 45 440 000 2 894 878 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 216 904 000 1 410 670 000 17 627 574 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 669 152 000 17 688 000 6 686 840 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 716 349 000 6 655 000 2 723 004 000
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31. Kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 2 397 440 000 33 879 000 2 431 319 000

32. Arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde 3 496 898 000 419 581 000 3 916 479 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 12 292 028 000 4 183 000 12 296 211 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 279 338 000 1 330 000 280 668 000
36. Räntor på statsskulden 2 184 600 000 -217 000 000 1 967 600 000
Sammanlagt 52 741 728 000 1 771 796 000 54 513 524 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+
I tilläggsb.)

Regeringens

 proposition

Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 245 048 000 -175 000 000 38 070 048 000
12. Inkomster av blandad natur 4 859 936 000 646 791 000 5 506 727 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 879 600 000 75 000 000 1 954 600 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 278 500 000 1 500 000 280 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 45 263 084 000 548 291 000 45 811 375 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 7 478 644 000 1 223 505 000 8 702 149 000
Sammanlagt 52 741 728 000 1 771 796 000 54 513 524 000



II tilläggsbudgeten för 2012

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -175 000 000

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

02. Samfundsskatt, avdrag ..................................................................... -170 000 000

08. Punktskatter 15 000 000

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, tillägg ................... 15 000 000

10. Övriga skatter -20 000 000

08. Avfallsskatt, avdrag ......................................................................... -20 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 646 791 000

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde 14 311 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg ..... 14 311 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde 602 270 000

50.  Överföring från statens pensionsfond, avdrag ................................ -20 300 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, 

tillägg ............................................................................................... 622 570 000

29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2 900 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, 
tillägg ............................................................................................... 2 900 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 27 310 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 27 295 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde, tillägg .............................................................. 15 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 75 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst 35 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg .............................................. 35 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 40 000 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg ................... 40 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 1 225 005 000

01. Lån som återbetalas till staten 1 500 000

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk, tillägg ....................... 1 500 000



Avdelning 1516

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 223 505 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 1 223 505 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

1 771 796 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT 109 000

02. Republikens presidents kansli 109 000

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 109 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 447 000

01. Förvaltning 396 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 396 000

30. Justitiekanslersämbetet 51 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 51 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 256 000

01. Utrikesförvaltningen 1 945 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 945 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete 14 311 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 9 311 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 5 000 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 391 000

01. Ministeriet och förvaltningen 493 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 358 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ............ -17 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg ............ 152 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltnings-

område (förslagsanslag) ................................................................... —

10. Domstolar och rättshjälp 6 036 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 137 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 175 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 898 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 560 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 266 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) .................... —

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 1 743 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 743 000

30. Åklagarna 741 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 741 000

40. Verkställighet av straff 3 378 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 3 378 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 20 167 000

01. Förvaltning 313 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 301 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -24 000
04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskriminerings-

nämnden (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................... 14 000
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23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 22 000

10. Polisväsendet 14 005 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 14 005 000

20. Gränsbevakningsväsendet 4 289 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 4 289 000

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 1 120 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 142 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 978 000

40. Invandring 440 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 326 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 114 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45 440 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 6 202 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 195 000
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets 

förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 4 807 000
40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år) ......... 1 200 000

10. Militärt försvar 49 638 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 38 929 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 10 709 000

30. Militär krishantering -10 400 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -10 400 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 410 670 000

01. Förvaltning 4 195 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 1 295 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till 

Grekland (fast anslag) ...................................................................... 1 900 000
88. Kaptalisering av aktiebolag och affärsverk som är underställda 

finansförvaltningens styrning (reservationsanslag 2 år) .................. 1 000 000

10. Beskattningen och tullväsendet 11 023 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 631 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ............. 2 792 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg ...................... 1 600 000

20. Tjänster för statssamfundet 5 634 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 5 591 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 15 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 28 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och register-
förvaltningen 1 083 000

01. Statistikcentralens omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg . 982 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 75 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader  (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 26 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 2 090 000

01. Regionförvaltningsverkets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 459 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 631 000

50. Pensioner och ersättningar -47 575 000

15. Pensioner (förslagsanslag), avdrag .................................................. -47 575 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -2 180 000

01. Styrning och utveckling av statens informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år) .................. —

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

20.  Främjande av produktiviteten  (reservationsanslag 3 år), avdrag ... -2 180 000
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80. Överföringar till landskapet Åland -5 083 000

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag), tillägg ................................ 2 467 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .... -7 550 000

90. Stöd till kommunerna 3 563 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt  
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen  
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 3 563 000

92.  EU och internationella organisationer 1 437 920 000

88. Finlands andel av Europeiska stabilitetsmekanismens kapital  
(förslagsanslag) ................................................................................ 1 437 920 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 688 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
ansvarsområdet 805 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 413 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 263 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och 
internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg . 129 000

10. Allmänbildande utbildning 1 555 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 1 556 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -1 000

20. Yrkesutbildning 5 700 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 100 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 5 600 000

40. Högskoleundervisning och forskning 1 672 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 152 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......... 447 000
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03. Omkostnader för Centralen för de inhemska språken (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 84 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 20 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år) ..................................................... —
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 800 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), 

tillägg ............................................................................................... 169 000

70. Studiestöd 247 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 13 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 234 000

80. Konst och kultur 1 809 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konst-
kommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................... 73 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 221 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 54 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 334 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 52 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 65 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 14 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 276 000
57. Understöd för grundkapitalet till den stiftelse som fortsätter Institu-

tet för Ryssland och Östeuropas verksamhet (fast anslag) .............. 80 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 640 000

90. Idrottsverksamhet 5 900 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för projektet för en total-
renovering av Olympiastadion i Helsingfors (förslagsanslag) ........ 5 900 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 655 000

01. Förvaltning 1 007 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 438 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg ............. 181 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 375 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........... 13 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) ......... —

10. Utveckling av landsbygden —

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

av landsbygden (förslagsanslag) ...................................................... —

20. Jordbruk 575 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................................... 575 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 739 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 739 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 523 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 302 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 201 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg ........... 20 000

50. Vattenhushållning 116 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 116 000

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

60. Skogsbruk 1 709 000

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 903 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 686 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg ...................................... 120 000
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45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år), 
avdrag .............................................................................................. -1 000 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år) ............................ —
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) ............ —

63. Forststyrelsen 78 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 78 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 908 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 807 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 101 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 879 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 5 305 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 240 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 5 065 000

10. Trafiknätet 27 710 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 985 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg .................. 7 205 000
34. Statsunderstöd för planering av en metrolinje västerut (reservations-

anslag 2 år) ...................................................................................... 4 133 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 1 340 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden 

(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 7 100 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 6 947 000

20. Myndighetstjänster för trafiken 195 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 195 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 127 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg ................ 140 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), avdrag ..................................................................................... -13 000
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64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 
skärgården (reservationsanslag 3 år) ............................................... —

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation —

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 500 000

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

50. Forskning 542 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 542 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 419 581 000

01. Förvaltning 6 699 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 1 008 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 6 491 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag .................................. -800 000

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 1 973 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 533 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 656 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 285 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 95 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och 

innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 358 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 46 000
44. Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland 

(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 1 000 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt 

(reservationsanslag 3 år), avdrag ..................................................... -1 000 000
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 408 153 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 3 067 000

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ............... 1 000 000
48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och 

fartygskrediter (förslagsanslag) ....................................................... —
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 4 426 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande 

syfte (förslagsanslag), avdrag .......................................................... -340 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet 

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

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 245 000

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 98 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 93 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 54 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 2 470 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 2 470 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 

EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grann-
skaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under program-
perioden 2007—2013 (förslagsanslag) ............................................ —

60. Energipolitik 41 000

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 41 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) ....... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 183 000

01. Förvaltning -5 745 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 649 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 38 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 75 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet 
för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) ................................ —
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21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................... -277 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år), avdrag ......................................... -6 230 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag) ............................................... —

02. Tillsyn 612 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 212 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 352 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-
området. (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................... 48 000

03. Forskning och utveckling 2 271 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 1 771 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 500 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 6 230 000

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och service-
fonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 6 230 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa —

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag) ............................ —
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) ........................ —

30. Sjukförsäkring 300 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 300 000

40. Pensioner 500 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 
vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg ....................................... 500 000

50. Stöd till veteranerna —

52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättnin-
gar (reservationsanslag 2 år) ............................................................ —

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 
2 år) .................................................................................................. —

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 15 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................... 715 000
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22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -700 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 330 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 894 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 391 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 503 000

10. Miljö- och naturvård 357 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 357 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) ....................... —

20. Samhällen, byggande och boende 79 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för 
boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................................ 79 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -217 000 000

01. Ränta på statsskulden -217 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -217 000 000

Anslagens totalbelopp: 

1 771 796 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av  170 000 000

euro.
F ö r k l a r i n g :  På basis av uppgifterna

om influtna belopp från början av året beräk-
nas det slutliga beloppet av samfundsskatten

för skatteåret 2011 bli cirka 220 miljoner euro
mindre än vad som beräknades hösten 2011.
De nya uppgifterna sänker skatteprognosen för
den slutliga samfundsskatten även för år 2012.
På grund av detta minskas inkomstposten un-
der momentet med 170 miljoner euro.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2012

budget prognos
II tilläggs-

budgetprop.

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro
— skatteåret 2013 368 397 29
— skatteåret 2012 4 268 4 083 -185
— skatteåret 2011 520 389 -131
— tidigare skatteår 35 35 -
Sammanlagt 5 191 4 904 -287
— varav statens utdelning 3 555 3 385 -170
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2012 II tilläggsb. -170 000 000
2012 budget 3 555 000 000
2011 bokslut 3 374 982 271
2010 bokslut 2 972 396 819

08.  Punktskatter

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läske-
drycker

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  15 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av inkomstpos-
ten grundar sig på de uppgifter om influtna be-
lopp som lämnats under slutet av 2011 och ja-
nuari—april 2012. Punktskatten på sötsaker,
glass och läskedrycker infördes vid ingången
av 2011. Uppskattningarna av skattebasen för
den nya skatten har kontinuerligt preciserats
och skatteintäkterna för år 2011 översteg den

tidigare förväntade nivån. Detta berodde delvis
på att omfattningen av skatteplaneringen i
samband med att skatten infördes bedömdes
som något större än vad den i verkligheten
blev.

2012 II tilläggsb. 15 000 000
2012 budget 181 000 000
2011 bokslut 133 649 597
2010 bokslut 37 010 257

10.  Övriga skatter

08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av  20 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av in-

komstposten grundar sig på de uppgifter om
influtna belopp som lämnats under slutet av
2011 och januari—april 2012. Avfallsskatten
förnyades på ett betydande sätt i fråga om både
skattebasen och skattenivån i början av 2011.
Uppskattningen av skattebasen försvåras av att

det är möjligt att hålla avfallet i ett mellanlager
i upp till 3 år medan man letar efter ett skattef-
ritt sätt att återvinna det.

2012 II tilläggsb. -20 000 000
2012 budget 90 000 000
2011 bokslut 64 083 432
2010 bokslut 41 912 103
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.   Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  14 311 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av an-
delar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och
Storbritanniens departement för utvecklingssa-
marbete (DFID) och mellan ministeriet och

Norges utrikesministerium. Motsvarande ut-
gifter har budgeterats under moment 24.30.66.

2012 II tilläggsb. 14 311 000
2012 budget 7 661 000
2011 bokslut 15 531 024
2010 bokslut 16 385 541

28.  Finansministeriets förvaltningsområde

50.  Överföring från statens pensionsfond
Under momentet dras det av  20 300 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen i in-

komstposten föranleds av ett avdrag i anslaget
under moment 28.50.15.

2012 II tilläggsb. -20 300 000
2012 budget 1 636 934 000
2011 bokslut 1 509 380 155
2010 bokslut 1 472 690 959

99. Övriga inkomster inom finansministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett til-
lägg på  622 570 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Senatfastigheters behov
att uppta lån har under 2011 varit betydligt
mindre än beräknat, varför det uppskattas att

det under 2012 flyter in ca 6 miljoner euro i
borgensavgifter i stället för det tidigare upps-
kattade beloppet på 7 miljoner euro.

I den första tilläggsbudgeten för 2009 reser-
verades det ett belopp på 350 miljoner euro för
ett lån till Island. I det egentliga låneavtalet
fastställdes beloppet av det lån som beviljas Is-
land till 320 miljoner euro. Skillnaden på 30
miljoner euro mellan beloppet i låneavtalet och
den första tilläggsbudgeten för 2009 läggs till
förvaltningsområdets övriga inkomster.

I den andra tilläggsbudgeten för 2010 budge-
terades det 1,6 miljarder euro för ett bilateralt
lån till Grekland. Av detta belopp har Grekland
lyft ca 1,005 miljarder euro. I och med att
Grekland annulerat den olyfta andelen av det
bilaterala låneprogram som beviljats, kommer
det inte att göras några nya lyft av den budge-
terade låneandelen på 1,6 miljarder euro, men
utifrån den justerade kalkyl som långivarna
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gjort kommer betalningsandelarna att korrige-
ras i överensstämmelse med låneavtalet så, att
Finland den 15 december 2012 ännu betalar ett
belopp på 1 429 222,43 euro. Den andel av
Finlands lån som inte kommer att lyftas, ca 594
miljoner euro, kommer därför att intäktsföras.

De anslag som beviljats för bilaterala lån har
antecknats som anslag för lån som ska lyftas på

en gång, varför de andelar som inte lyfts ska in-
täktsföras för att korrigera anteckningarna.

2012 II tilläggsb. 622 570 000
2012 budget 17 451 000
2011 bokslut 23 650 480
2010 bokslut 36 212 175

29.   Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och pen-
ninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  2 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av in-
täktsföringen av Veikkaus Ab:s ofördelade
vinstmedel.

2012 II tilläggsb. 2 900 000
2012 budget 520 352 000
2011 bokslut 516 638 245
2010 bokslut 494 544 607

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  27 295 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  I tillägget till inkomstpos-

ten ingår i fråga om tilläggskostnaderna för
Ringbaneprojektet 22 500 000 euro som Fina-
via Abp:s medfinansiering och i fråga om pro-
jektet rv 6 Ringvägen vid Joensuu 500 000
euro som Joensuu stads medfinansiering. 

Av de kostnader som har betalats som in-
täktsföring av EU:s direkta byggstöd under in-
vesteringsmoment ska som inkomster anteck-
nas slutbetalningen på 1 570 000 euro av
2009—2010 års stöd i fråga om Ringbanepro-
jektet samt slutbetalningen på 2 451 000 euro
för 2010 års stöd och en förhandsbetalning på
274 000 euro för 2011 i fråga om banprojektet
Lahtis—Vainikkala. Motsvarande anslagsök-
ning på 4 295 000 euro har antecknats under
moment 31.10.77.

2012 II tilläggsb. 27 295 000
2012 budget 51 208 000
2011 bokslut 12 819 363
2010 bokslut 23 353 691

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  15 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av
forsknings- och utvecklingsfinansiering som
EU beviljat projektet Easyway Viking. Mots-
varande anslagsökning har antecknats under
moment 31.30.63.

2012 II tilläggsb. 15 000
2012 budget 58 000
2011 bokslut 91 328
2010 bokslut 192 959
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 

AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

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

lägg på  35 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Bankfullmäktige har bes-

lutat att banken intäktsför 185 miljoner euro
till staten utifrån resultatet 2011. Den andel
som nu ska intäktsföras utgör ungefär 73 pro-
cent av hela vinsten. Intäktsföringen innehåller
en andel på 1,9 miljoner euro av avkastningen

från grekiska statsobligationer, som ska över-
föras på grekiska staten som en del av krishan-
teringen i euroområdet.

2012 II tilläggsb. 35 000 000
2012 budget 150 000 000
2011 bokslut 195 000 000
2010 bokslut 260 000 000

05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  40 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Till följd av att försäljnin-
gen av den fastighetsförmögenhet som Senat-
fastigheter besitter var större än beräknat under
senare delen av 2011 samt att affärsverkets fi-
nansiella kostnader var mindre än beräknat in-

täktsför affärsverket 2012 sammanlagt 130
miljoner euro till staten i stället för det tidigare
beräknade beloppet på 90 miljoner euro.

2012 II tilläggsb. 40 000 000
2012 budget 200 000 000
2011 bokslut 346 427 000
2010 bokslut 191 884 000
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

02. Återbetalningar av statens lån till affärs-
verk

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på sådana
besittningsöverföringar av fastighetsförmö-
genhet på lånevillkor till Senatfastigheter som
görs 2012 och som ökar affärsverkets lån av
staten. Återbetalningarna av statens lån till Se-
natfastigheter uppskattas av denna anledning

uppgå till 110 miljoner euro i stället för det ti-
digare uppskattade beloppet på 108,5 miljoner
euro.

2012 II tilläggsb. 1 500 000
2012 budget 108 500 000
2011 bokslut 128 953 694
2010 bokslut 216 150 058

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

1 223 505 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till

nominellt värde antecknas ett tillägg på
1 223 505 000 euro, varvid beloppet av net-
toupplåningen till nominellt värde är
8 752 149 000 euro år 2012. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna  till 8 702 149 000 euro år 2012.

2012 II tilläggsb. 1 223 505 000
2012 I tilläggsb. 127 731 000
2012 budget 7 350 913 000
2011 bokslut 4 734 549 510
2010 bokslut 11 272 089 212

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 8 752
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
 Nettoinkomster 8 702
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
109 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 109 000
2012 budget 10 027 000
2011 bokslut 8 654 000
2010 bokslut 7 847 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
396 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 324 000 euro för löne-
justeringar och 90 000 euro för utgifter som or-
sakas av statsbegravningar samt som avdrag
18 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-

ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 396 000
2012 budget 31 684 000
2011 bokslut 28 483 000
2010 bokslut 27 147 000

30.  Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
51 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 53 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 51 000
2012 budget 3 630 000
2011 bokslut 3 325 000
2010 bokslut 3 050 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 945 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 104 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
159 000 euro på grund av en utgiftsbesparing

som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 1 945 000
2012 budget 200 064 000
2011 bokslut 201 966 000
2010 bokslut 204 915 000

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 311 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
utgifter för samarbetsprojekt mellan ministe-
riet och Storbritanniens departement för ut-
vecklingssamarbete (DFID). 

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

ersättning av förluster som orsakas av Finn-
funds specialriskfinansiering. 

Motiveringen till momentet kompletteras yt-
terligare så att Finnfund kan ges förbindelser
som hänför sig till specialriskfinansieringen så
att motvärdet av det sammanlagda kapitalbe-
loppet av de betalda krediter och aktie- och an-
delsinvesteringar som omfattas av förbindel-
serna får vara högst 50 000 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan II tilläggsb.

Ändrad
dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 250 090 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda 

länder och regioner1) 304 550 000 +14 311 000 318 861 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 58 876 000 58 876 000
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F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsans-
lag föranleds 1 922 000 euro av utgifter för
PROPEMCE-projektet för stärkandet av han-
deln med Nicaragua som genomförs som ett
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Stor-
britanniens departement för utvecklingssamar-
bete (DFID) och 11 900 000 euro av utgifter
för energi- och miljöpartnerskapsprogrammet
för Södra Afrika och Östafrika som genomförs
som ett samarbetsprojekt mellan ministeriet
och Storbritanniens departement för utveck-
lingssamarbete (DFID). Av behovet av tillägg-
sanslag föranleds 460 000 euro av Mama Misi-
tu-projektet som främjar en hållbar använd-
ning av Tanzanias skogar och genomförs som
ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och
Norges utrikesministerium och 29 000 euro av
utgifter för Nicaraguas nationella sektorspro-
gram för utveckling av landsbygden PRORU-
RAL som genomförs som ett samarbetsprojekt
mellan ministeriet och Norges utrikesministe-
rium. Tilläggen riktas till punkt 2. Utveck-

lingssamarbete med enskilda länder och regio-
ner i dispositionsplanen. Motsvarande inkoms-
ter från samarbetspartnerna har antecknats
under moment 12.24.99. Tilläggsanslagen
ökar inte Finlands medfinansiering för pro-
grammen och inverkar inte på storleken av
Finlands offentliga bistånd. 

I punkt 1. Multilateralt utvecklingssamarbete
i dispositionsplanen dras det av 5 000 000 euro
som en överföring till moment 24.30.88 för
teckning av aktier i Norsad Finance Limited.

I enlighet med regeringsprogrammet ökas fi-
nansieringen av Finnfund genom att man tar i
bruk specialriskfinansiering i punkt 4. Utveck-
lingssamarbete som inte inriktats enligt land i
dispositionsplanen.

2012 II tilläggsb. 9 311 000
2012 budget 883 684 000
2011 bokslut 845 923 000
2010 bokslut 743 596 000

4. Utvecklingssamarbete som inte 
inriktats enligt land 50 934 000 50 934 000

5. Humanitärt bistånd 83 573 000 83 573 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, 

stödfunktioner och utvecklingspolitisk 
information 8 561 000 8 561 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet 
och intern revision 2 600 000 2 600 000

8. Understöd till medborgar-
organisationernas utvecklings-
samarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklings-
samarbetet 103 000 000 - 103 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 16 500 000 16 500 000
Sammanlagt 883 684 000 +9 311 000 892 995 000

1) Inbegriper 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket 
(ADA), 2 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 500 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 200 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och det tyska utvecklingssamarbetsverket (GIZ), 13 822 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 589 000 euro 
i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan II tilläggsb.

Ändrad
dispositionsplan
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88. Höjning av Finnfunds (Fonden för in-
dustriellt samarbete Ab) kapital (reservation-
sanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 000 000  euro.

Tilläggsanslaget får användas till att teckna
aktier i Norsad Finance Limited.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 24.30.66.

2012 II tilläggsb. 5 000 000
2012 budget 10 000 000
2011 bokslut 14 999 950
2010 bokslut 14 999 950
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
358 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 379 000 euro för löne-
justeringar, varav 42 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
21 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 358 000
2012 budget 26 224 000
2011 bokslut 25 962 000
2010 bokslut 25 765 000

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

Under momentet dras det av 17 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget

har som tillägg beaktats 100 000 euro för löne-
justeringar, varav 14 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
110 000 euro som överföring till moment
25.01.04 och 7 000 euro som en utgiftsbespa-
ring som gäller IT-kostnader inom den offent-
liga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. -17 000
2012 budget 7 177 000
2011 bokslut 7 695 000
2010 bokslut 6 549 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
152 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 45 000 euro för löne-
justeringar, varav 6 000 euro som ett belopp av
engångsnatur för 2012 och 110 000 euro som
överföring från moment 25.01.03 för att säkra
Rättspolitiska forskningsinstitutets verksam-
het samt som avdrag 3 000 euro som en utgifts-
besparing som gäller IT-kostnader inom den
offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 152 000
2012 budget 1 890 000
2011 bokslut 1 884 000
2010 bokslut 1 990 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till att från mo-
ment 25.10.50 betala utgifter för den mervär-
desskatt som föranleds av ersättningar till pri-
vata rättsbiträden.
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsans-
lag under momentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 51 000 000
2011 bokslut 52 934 113
2010 bokslut 49 328 591

10.  Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
137 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 142 000 euro för löne-
justeringar, varav 14 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
5 000 euro som en utgiftsbesparing som gäller
IT-kostnader inom den offentliga förvaltnin-
gen.

2012 II tilläggsb. 137 000
2012 budget 8 709 000
2011 bokslut 8 571 000
2010 bokslut 8 233 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
175 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 181 000 euro för löne-
justeringar, varav 18 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
6 000 euro som en utgiftsbesparing som gäller
IT-kostnader inom den offentliga förvaltnin-
gen.

2012 II tilläggsb. 175 000
2012 budget 10 599 000
2011 bokslut 10 460 000
2010 bokslut 10 183 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 898 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 580 000 euro som en
överföring från moment 28.70.20 för ett data-
banks- och informationssystemprojekt för de
allmänna domstolarna och åklaragarväsendet,
500 000 euro på grund av behovet att förkorta
behandlingstiderna vid tingsrätterna och
4 061 000 euro för lönejusteringar, varav
544 000 euro som ett belopp av engångsnatur
för 2012 samt som avdrag 243 000 euro som
en utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader
inom den offentliga förvaltningen.

Syftet med materialbanksprojektet är att ska-
pa ett integrerat informationssystem som ef-
fektiverar och förenhetligar ärende- och doku-
menthanteringens verksamhetsprocesser inom
åklagarväsendet och de allmänna domstolarna
och möjliggör ett sektorsövergripande elektro-
niskt samarbete med andra myndigheter. Pro-
jektet ska genomföras under åren 2012—2016
och kostnadsförslaget uppgår till 34,4 miljoner
euro. Projektet genomförs i samarbete med po-
lisens VITJA-projekt.

Behandlingen av tingsrätternas ärenden har
bromsats upp av en kraftig ökning av antalet
summariska ärenden, varför anslaget tillfälligt
har ökats. 

2012 II tilläggsb. 4 898 000
2012 budget 240 189 000
2011 bokslut 239 098 000
2010 bokslut 233 270 000
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04. Rättshjälpsbyråernas och konsumentt-
vistenämndens omkostnader (reservationsans-
lag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
560 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 590 000 euro för löne-
justeringar, varav 78 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
30 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 560 000
2012 budget 28 037 000
2011 bokslut 28 082 000
2010 bokslut 26 578 000

05. Omkostnader för allmänna intressebe-
vakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
266 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 299 000 euro för löne-
justeringar, varav 51 000 euro som ett belopp

av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
33 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 266 000
2012 budget 13 195 000
2011 bokslut 14 372 000
2010 bokslut 14 811 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de mervärdesskatteutgifter som föranleds
av de under momentet budgeterade ersättnin-
garna till privata rättsbiträden betalas från mo-
ment 25.01.29.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 42 000 000
2011 bokslut 41 604 049
2010 bokslut 41 280 486

20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 743 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 839 000 euro för lö-
nejusteringar, varav 235 000 euro som ett be-
lopp av engångsnatur för 2012 samt som avd-
rag 96 000 euro som en utgiftsbesparing som

gäller IT-kostnader inom den offentliga för-
valtningen.

2012 II tilläggsb. 1 743 000
2012 budget 102 197 000
2011 bokslut 99 920 000
2010 bokslut 97 831 000
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30.  Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
741 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 779 000 euro för löne-
justeringar, varav 94 000 euro som ett belopp
av engångsnatur för 2012 samt som avdrag
38 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-

ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 741 000
2012 budget 44 571 000
2011 bokslut 44 376 000
2010 bokslut 42 937 000

40.  Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 378 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 3 520 000 euro för lö-
nejusteringar, varav 523 000 euro som ett be-
lopp av engångsnatur för 2012 samt som avd-
rag 142 000 euro som en utgiftsbesparing som

gäller IT-kostnader inom den offentliga för-
valtningen.

2012 II tilläggsb. 3 378 000
2012 budget 221 180 000
2011 bokslut 221 504 000
2010 bokslut 219 859 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
301 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 324 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 23 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 301 000
2012 budget 20 868 000
2011 bokslut 19 916 000
2010 bokslut 19 956 000

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

Under momentet dras det av  24 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

en utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader
inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. -24 000
2012 budget 2 331 000
2011 bokslut 535 000
2010 bokslut 1 204 000

04. Omkostnader för minoritetsombudsman-
nen och diskrimineringsnämnden (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 14 000
2012 budget 980 000
2011 bokslut 919 000
2010 bokslut 872 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishan-
tering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
22 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 22 000
2012 budget 1 415 000
2011 bokslut 1 530 000
2010 bokslut 1 562 000
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10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 005 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 13 450 000 euro på
grund av lönejusteringar och 1 100 000 euro av
finansieringen av projektet för utvecklande av
elektronisk kommunikation inom polisens till-
ståndsförvaltning och kundservice (SÄHKÖ)
såsom en överföring från moment 28.70.20

samt som avdrag 545 000 euro som en utgifts-
besparing som gäller IT-kostnader inom den
offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 14 005 000
2012 I tilläggsb. 9 900 000
2012 budget 702 462 000
2011 bokslut 696 913 000
2010 bokslut 688 133 000

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 289 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 4 023 000 euro för lö-
nejusteringar och 400 000 euro för kommende-
ringsutgifter till följd av ökad gränsöver-
gångstrafik samt som avdrag 134 000 euro
som en utgiftsbesparing som gäller IT-kostna-
der inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 4 289 000
2012 budget 221 305 000
2011 bokslut 223 985 000
2010 bokslut 223 775 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att högst 400 000 euro av anslaget får användas
för anskaffning av reservdelar till AW 119 Ke
Koala-helikoptrarna.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå avtal i anslutning till modifieringen och
G-underhållet av tre AS 322 Super Puma-sjö-
räddningshelikoptrar. Projektet infaller åren
2012—2017 och totalkostnadsförslaget är
33 710 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid den egentliga anskaf-
fningen av AW 119 Ke Koala-helikoptrarna
blev ca 860 000 euro oanvänt av det reserva-
tionsanslag som beviljats i budgeten för 2010
för att ersätta de föråldrade AB 206-helikopt-
rarna, varav 400 000 euro används för anskaf-
fning av nödvändiga reservdelar. Förfarandet
gör motorunderhållet snabbare i sådana situa-
tioner då motorerna har skadats samt vid regel-
bundet underhåll och på detta sätt förbättras
motorernas användbarhet.

De föråldrade AS 332 Super Puma-sjörädd-
ningshelikoptrarna modifieras och underhålls
under 2015—2017. Den totala finansieringen
av projektet uppgår till 33 710 000 euro.
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Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 42 000 000
2011 bokslut 24 910 000
2010 bokslut 22 710 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
142 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 166 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 24 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 142 000
2012 budget 13 985 000
2011 bokslut 14 155 000
2010 bokslut 14 396 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
978 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 002 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
24 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 978 000
2012 budget 58 505 000
2011 bokslut 59 372 000
2010 bokslut 56 274 000

40.  Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
326 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 342 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 16 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

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

2012 2013 2014 2015 2016—
Sammanlagt
fr.o.m. 2012

Patrullbåtsanskaffningar 4 000 - - - - 4 000
Ersättande av AB/B 412-helikopter-
flottan 22 000 22 000 18 000 - - 62 000
Anskaffning av utsjöbevaknings-
fartyg 16 000 52 000 - - - 68 000
Modifieringsunderhåll av AS 322 
Super Puma-sjöräddningshelikopter - 2 000 - 4 710 27 000 33 710
Fullmakter sammanlagt               42 000 76 000 18 000 4 710 27 000 167 710
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2012 II tilläggsb. 326 000
2012 budget 18 418 000
2011 bokslut 18 967 000
2010 bokslut 20 253 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
114 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att inkomster som betalats till äm-

betsverket i dess egenskap av arbetsgivare
samt läroavtals- och utbildningsersättningar
kan intäktsföras under momentet.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 114 000
2012 budget 63 627 000
2011 bokslut 77 907 555
2010 bokslut 97 027 356
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
195 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 204 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 9 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen. 

2012 II tilläggsb. 195 000
2012 budget 18 678 000
2011 bokslut 18 906 000
2010 bokslut 18 732 000

23. Främjande av nätsäkerheten inom den
offentliga förvaltningen (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till fjärde tilläggsbudgeten för
2010 kompletteras så att anslaget även får an-
vändas till en placering i form av eget kapital i
bolaget Suomen Erillisverkot Oy till ett belopp
av högst 1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Den utökade motiverin-
gen är nödvändig för att det ska vara möjligt
för statsrådets kansli att göra en placering i
form av eget kapital i bolaget Suomen Erillis-
verkot Oy.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2010 bokslut 165 010 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom förs-
varsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 807 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de tilläggsanslag som beviljats
under moment  27.01.01, 27.10.01, 27.10.18
och 27.30.20.

2012 II tilläggsb. 4 807 000
2012 budget 331 021 000
2011 bokslut 291 824 969
2010 bokslut 277 589 600

40. Understöd till Leijona Catering Oy (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  1 200 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av ersätt-

ning till Leijona Catering Oy för de kostnader
som skyddstiden för personalen ger upphov
till. 

F ö r k l a r i n g :  I motiveringen till den
proposition som gäller lagen om bolagisering
av försvarsmaktens förplägnadstjänster (1297/
2011), under punkten Ekonomiska konsekven-
ser, står att de förmåner i personalens anställ-
ningsförhållande som går förlorade ska ersät-
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tas i enlighet med det förhandlingsresultat som
uppnås med personalorganisationerna, antin-
gen i en kompletterande budgetproposition för
2012 eller i tilläggsbudgetpropositionen för
2012.  Den 21 december 2011 nåddes ett för-
handlingsresultat med personalorganisationer-
na enligt vilket det justerade kostnadsförslaget
under den fyraåriga skyddstiden 1.1.2012—

31.12.2015 uppgår till sammanlagt cirka 4,6
miljoner euro. Det totala beloppet av den andel
av kostnaderna som gäller 2012 är cirka 1,2
miljoner euro. Det exakta kostnadsbeloppet
framgår årligen.

2012 II tilläggsb. 1 200 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
38 929 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget även får användas till:

2) till betalning av de hyresandelar för förs-
varsmaktens personalbostäder som föranleds
av operativa behov eller av personalarrange-
mang under en övergångsperiod som förs-
varsministeriet fastställt i samband med
omstruktureringen av försvarsförvaltningen
eller av andra motsvarande behov inom förs-
varsförvaltningen, högst 3 200 000 euro

8) till kostnader som föranleds försvarsmak-
ten för tilläggspensionsavgifter i samband med
bolagiseringen av försvarsmaktens kosthåll-
ning, högst 6 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 19 729 000 euro som
föranleds av lönesjusteringar, 16 672 000 euro
som föranleds av en kostnadsnivåjustering i
enlighet med den faktiska indexutvecklingen
2011, 1 600 000 euro som föranleds av de öka-
de kostnaderna för tilläggspensionsavgifter i
samband med bolagiseringen av försvarsmak-
tens kosthållning, 850 000 euro för extra kost-
nader för överföringen av ansvaret för anskaf-
fningskostnaderna för tjänstedräkter och
822 000 euro för reparation av det skadade Pi-
latus PC-12NG-planet. Vid ändringen av ans-
laget har som avdrag beaktats 744 000 euro
som föranleds av en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

Anslaget för betalning av hyresandelar för
försvarsmaktens personalbostäder föreslås bli
minskat med 1 200 000 euro, eftersom behovet
av anslag har minskat.

2012 II tilläggsb. 38 929 000
2012 budget 1 698 565 000
2011 bokslut 1 725 835 000
2010 bokslut 1 632 504 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 709 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 88 279 000 euro användas
till betalning av utgifter för andra anskaffnin-
gar av försvarsmateriel än sådana som föran-
leds av beställningsfullmakter eller av ändrin-
gar i index och valutakurser i samband med
beställningsfullmakter.

Fullmakter
1) Det maximala beloppet för beställnings-

fullmakten för materiell utveckling av förs-
varsmakten 2009 (PVKEH 2009) minskas med
85 234 000 euro till 1 124 560 000 euro.

2) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för teknisk forskning, produktut-
veckling och projektberedning 2010 (TTK-
PROTO 2010) minskas med 1 200 000 euro
till 65 880 000 euro.

3) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av förs-
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varsmakten 2012 (PVKEH 2012) minskas med
30 000 000 euro till 311 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 691 000 euro som en
kostnadsnivåjustering i enlighet med den fak-
tiska indexutvecklingen 2011 och som tillägg
11 400 000 euro som en anslagsöverföring
från moment 27.30.20.

Det minskade maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2009 föranleds av att
fullmakten för de anskaffningar inom ramen
för programmet för utveckling av luftförsvaret
som får genomföras åren 2013—2015 har
minskats med 67 647 000 euro som ett led i
den utgiftsbesparing som hänför sig till anskaf-
fningen av försvarsmateriel. Dessutom mins-
kas betalningsandelen för 2012 med
17 587 000 euro, eftersom en del av beställ-
ningsfullmakten har återgått på grund av att
anskaffningen av långdistansrobotar har åter-
tagits. Motsvarande anslag återbudgeteras för
andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten TTK-PROTO 2010 föranleds
av att utgiftsbesparingarna i fråga om försvars-
materielanskaffningar minskar behovet av
forskning. Motsvarande anslag återbudgeteras
för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Det ökade maximibeloppet för beställnings-
fullmakten PVKEH 2012 föranleds av att den
anskffning av skjutförnödenheter som ingår i
programmet för utveckling av försvarsmaktens
insatser tidigareläggs från 2013 till 2012 på
grund av att produktionslinjen läggs ner. 

Ändringarna i beställningsfullmakterna och
de ekonomiska åtgärder som de ger upphov till
genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvalt-
ningsområde.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att av
anslaget kommer 541 679 000 euro att an-
vändas till betalning av utgifter som föranleds
av tidigare beviljade beställningsfullmakter,
75 300 000 euro att användas till betalning av
utgifter för den beställningsfullmakt för mate-
riell utveckling av försvarsmakten 2012 som
beviljats 2012, 31 000 000 euro att användas
till betalning av utgifter för ändringar i index
och valutakurser i samband med beställnings-
fullmakter samt 88 279 000 euro att användas
för andra försvarsmaterielanskaffningar.

2012 II tilläggsb. 10 709 000
2012 budget 725 549 000
2011 bokslut 585 343 000
2010 bokslut 574 485 000

30.  Militär krishantering

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

Under momentet dras det av 10 400 000 eu-
ro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter som föranleds av Finlands bidrag till
den internationella helikopterfonden.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 11 400 000 euro i
överföring till moment 27.10.18 och som till-
lägg 1 000 000 euro som föranleds av en kost-
nadsnivåjustering i enlighet med den faktiska
indexutvecklingen 2011. Motiveringen till mo-
mentet kompletteras eftersom Finlands har för
avsikt att delta i den internatiella helikopter-
fonden. Det är fråga om ett samnordiskt pro-
jekt i syfte att stöda armén i Afghanistan och
stabiliseringen av landet. För detta ändamål re-
serveras 125 000 euro under punkt 20 i dispo-
sitionsplanen. Överföringen av anslag till mo-

ment 27.10.18 täcks av överföringar från punk-
terna 01, 03, 04, 11, 12 och 20 i
dispositionsplanen. Behovet av ett tilläggsans-
lag på 1 100 000 euro under punkt 15 i dispo-
sitionsplanen föranleds av byggnadsutgifter
för krishanteringsinsatsen i Libanon.

2012 II tilläggsb. -10 400 000
2012 budget 63 092 000
2011 bokslut 59 474 000
2010 bokslut 59 137 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan II tilläggsb.

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Kosovo (KFOR-insatsen) 2 218 000 -1 500 000 718 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Bosnien och Hercegovina (EUFOR/
ALTHEA-insatsen) 210 000 - 210 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 213 000 -879 000 2 334 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Afghanistan (ISAF-insatsen) 15 068 000 -7 860 000 7 208 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i södra 

Sudan (UNMISS-insatsen) 40 000 - 40 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 

(UNMIL-insatsen) 40 000 - 40 000
07. Gemensamma utgifter för krishanterings-

insatser 5 230 000 - 5 230 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 15 000 000 - 15 000 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Somalia 168 000 -100 000 68 000
12. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Tchad 

och Centralafrikanska republiken 500 000 -500 000 -
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 350 000 - 350 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 000 000 +1 100 000 13 100 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser 

eller för förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser, för bidrag till den 
internationella helikopterfonden samt för 
andra utgifter för krishantering 9 055 000 -661 000 8 394 000

Sammanlagt 63 092 000 -10 400 000 52 692 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 295 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 580 000 euro för löne-
justeringar, 200 000 euro för den regionrunda
som ansluter sig till kommunreformen och
525 000 euro för de mest akuta kostnaderna i
skötseln av eurokrisen samt som avdrag
10 000 euro som en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen. 

2012 II tilläggsb. 1 295 000
2012 budget 37 448 000
2011 bokslut 35 385 000
2010 bokslut 34 697 000

69. Överföring av vissa av Finlands Banks
placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas  1 900 000  euro.
Anslaget får användas till överföring av vissa

placeringsintäkter till Grekland.
F ö r k l a r i n g :  I överensstämmelse med

vad som konstaterades i statsrådets meddelan-
de 1/2012 rd beslutade eurogruppen den 21

februari 2012 som en del av  finansieringsstö-
dpaketet till Grekland att de deltagande med-
lemsstaterna överför intäkterna från vissa så-
dana investeringar som deras nationella cent-
ralbanker innehar i grekiska statsobligationer
till Grekland. Finlands andel av dessa intäkter
som ska överföras är 1,9 miljoner euro år 2012
och 0,4 miljoner euro år 2013.

2012 II tilläggsb. 1 900 000

88. Kaptalisering av aktiebolag och affär-
sverk som är underställda finansförvaltnin-
gens styrning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  1 000 000  euro. 
Anslaget får användas för att betala det kapi-

tallån enligt 12 kap. i aktiebolagslagen som be-
viljas HAUS Kehittämiskeskus Oy.

F ö r k l a r i n g :  Med det räntebärande ka-
pitallån som beviljas HAUS kehittämiskeskus
Oy finansierar bolaget återbetalningen av sitt
nuvarande kapitallån. Förfarandet stärker bola-
gets finansiella ställning och tryggar en fortsatt
stabil verksamhet. Avsikten är att lånetiden är
högst 4 år och låneräntan minst 3 %.

2012 II tilläggsb. 1 000 000
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10.  Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 631 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 6 291 000 euro för lö-
nejusteringar och 500 000 euro som en överfö-
ring från moment 28.70.20 för utveckling av
ett gränssnitt för myndighetsinforma-
tionstjänster samt som avdrag 160 000 euro
som en utgiftsbesparing som gäller IT-kostna-
der inom den offentliga förvaltningen. 

2012 II tilläggsb. 6 631 000
2012 budget 403 989 000
2011 bokslut 398 683 000
2010 bokslut 395 311 000

02. Tullverkets omkostnader (reservation-
sanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 792 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 845 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
53 000 euro på grund av en utgiftsbesparing

som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 2 792 000
2012 budget 160 536 000
2011 bokslut 159 545 000
2010 bokslut 163 840 000

97. Exportrestitution av bilskatt (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
det antal ansökningar om exportrestitution av
bilskatt som lämnats in till Tullen under början
av året är större än väntat. Utifrån utvecklingen
under början av året uppskattas behovet av
anslag för hela året uppgå till 2,1 miljoner eu-
ro. 

2012 II tilläggsb. 1 600 000
2012 budget 500 000
2011 bokslut 326 193
2010 bokslut 7 577

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservation-
sanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 591 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 5 000 000 euro för att
trygga Statskontorets verksamhetsförutsättnin-
gar och 608 000 euro för lönejusteringar samt
som avdrag 17 000 euro som en utgiftsbespa-
ring som gäller IT-kostnader inom den offent-
liga förvaltningen. 

Behovet av tilläggsanslag beror på att nivån
av anslag som beviljats för Statskontorets

verksamhet har varit för låg i förhållande till de
utgifter som verksamheten föranleder. Stats-
kontoret gör före utgången av augusti upp en
plan för att anpassa verkets utgifter till den ans-
lagsnivå som anges i ramarna för statsfinanser-
na 2013—2016.

2012 II tilläggsb. 5 591 000
2012 budget 20 564 000
2011 bokslut 12 847 000
2010 bokslut 21 040 000
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03. Omkostnader för finanscontrollerfunk-
tionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2012 II tilläggsb. 15 000
2012 budget 1 064 000
2011 bokslut 1 062 000
2010 bokslut 1 045 000

06. Omkostnader för Statens IT-servicecent-
ral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
28 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 30 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 28 000
2012 budget 4 431 000
2011 bokslut 8 781 000
2010 bokslut 8 979 000

30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
982 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 009 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
27 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 982 000
2012 budget 48 218 000
2011 bokslut 45 430 000
2010 bokslut 44 566 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
75 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 77 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 75 000
2012 budget 4 132 000
2011 bokslut 4 199 000
2010 bokslut 4 091 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
26 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 29 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 3 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 26 000
2012 budget 7 451 000
2011 bokslut 2 664 208
2010 bokslut 4 407 000
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40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 459 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 490 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
31 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 1 459 000
2012 budget 51 298 000
2011 bokslut 54 750 000
2010 bokslut 50 681 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
631 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 653 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 22 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 631 000
2012 budget 34 505 000
2011 bokslut 30 652 000
2010 bokslut 32 912 000

50.  Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  47 575 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på att

uppskattningen av ökningen i antalet begyn-
nande pensioner har preciserats. 

Ändringen av anslaget har beräknats enligt
APL-indexnivån 2012 (2407).

Motsvarande avdrag har beaktats under mo-
ment 12.28.50.

2012 II tilläggsb. -47 575 000
2012 budget 4 092 334 000
2011 bokslut 3 775 184 333
2010 bokslut 3 684 540 011

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av statens infor-
mations- och kommunikationsteknik (IKT) (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till avlönande av
visstidsanställd extra personal motsvarande
högst fem årsverken för högst två år för sam-
manställande av icke-branschspecifika uppgif-
ter, den offentliga förvaltningens IKT-strategi,
för planering och genomförande av en infor-
mationssäkerhetsfunktion för staten som är i
funktion dygnet runt samt för styrning av den

offentliga förvaltningens informationsäkerhet
och beredningen av den.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget vid behov även får
användas till uppföljning av IKT-kostnader
som genomförs som köptjänster och av vinnin-
gar och projekt med hjälp av sådana utrednin-
gar eller sådan annan särskild rapportering som
utförs vid ämbetsverken och inrättningarna.

F ö r k l a r i n g :  Författningar, principbes-
lut och strategier genomförs inom sex utveck-
lingsområden. Utvecklings- och investering-
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sutgifterna för de projekt som ingår i utveck-
landet samt en del av personalutgifterna och
driftsutgifterna finansieras med medel under
momentet. 

Finansministeriet leder och utvecklar statens
IKT-verksamhet och informationssäkerhet. De
gemensamma tjänsterna produceras av de
myndigheter som svarar för IKT- och informa-
tionssäkerhetstjänsterna och tillhandahålls av
kommersiella aktörer. Finansministeriet styr
myndigheterna och servicecentralerna inom
olika förvaltningsområden när det gäller ge-
mensamma och icke-branschspecifika IKT-
och informationssäkerhetstjänster. Lagen om
styrning av informationsförvaltningen inom
den offentliga förvaltningen betonar finansmi-
nisteriets roll och ansvar som den instans som
styr IKT-verksamheten inom hela den offentli-
ga förvaltningen.

Statsrådets principbeslut om en säkerhets-
strategi för samhället 2010, om informations-
säkerheten inom statsförvaltningen 2009 och
om förvaltningens säkerhetsnät 2011 faststäl-
ler att finansministeriet har till uppgift att styra
IKT-verksamheten inom den offentliga för-
valtningen samt särskilt informationssäkerhe-
ten och IKT-beredskapen.

I den nya beredskapslag som trädde i kraft
2012 fastställs det att finansministeriet under
undantagsförhållanden ska styra informations-
förvaltningen, de elektroniska tjänsterna, data-
kommunikationen, datasystemen och datasä-
kerheten inom statsförvaltningen.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 11 893 000
2011 bokslut 7 343 000
2010 bokslut 14 909 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, perso-
nal- och lokalförvaltning (reservationsanslag
3 år)

 Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

punkt 3 i fullmakten slopas.
F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motiverin-

gen beror på att punkt 3 i fullmakten har slo-
pats. Det datasystem som stöder beredningen
av budgeten och rambesluten om statsfinanser-
na har tagits i produktionsbruk i december
2011. År 2012 behöver det inte längre göras
några förbindelser som hänför sig till anskaff-
ningen. Avsikten är att anslaget under momen-
tet ska användas till betalning av utgifter till
följd av användningen av den fullmakt som
gällde till utgången av 2011 och till betalning
av utgifter till följd av ett eventuellt normalt
fortsatt utvecklande av systemet. De årliga
normala underhållsavgifterna för det datasys-
tem som stöder beredningen av budgeten och
rambesluten om statsfinanserna betalas från
moment 28.01.01.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 26 910 000
2011 bokslut 21 000 000
2010 bokslut 13 700 000

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

Under momentet dras det av  2 180 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget utgörs
580 000 euro av en överföring till moment
25.10.03 för de allmänna domstolarnas och åk-
lagarväsendets databanks- och informations-
systemprojekt, 1 100 000 euro av en överfö-
ring till moment 26.10.01 för projektet för ut-
vecklande av den elektroniska
ärendehanteringen inom polisens tillståndsför-
valtning och kundservice och 500 000 euro av
en överföring till moment 28.10.01 för utveck-
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ling av ett gränssnitt för myndighetsinforma-
tionstjänster.

2012 II tilläggsb. -2 180 000
2012 budget 71 600 000
2011 bokslut 13 200 000
2010 bokslut 7 254 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

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

2 467 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget föranleds

av en ändring av de beräknade inkomsterna till
staten 2012 som ligger till grund för det belopp
som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991).

2012 II tilläggsb. 2 467 000
2012 I tilläggsb. 434 000
2012 budget 203 250 000
2011 bokslut 193 509 728
2010 bokslut 175 028 505

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)

Under momentet dras det av  7 550 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Republikens president har
den 9 mars 2012 fastställt Ålandsdelegationens
beslut enligt vilket beloppet av skattegottgörel-
sen för 2010 är 17 440 733 euro.

2012 II tilläggsb. -7 550 000
2012 budget 25 000 000
2011 bokslut 19 767 938
2010 bokslut 3 157 778

90.  Stöd till kommunerna

20. Statens och kommunernas gemensamma
datasystemprojekt  (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget får användas till avlönande av personal
motsvarande högst 25 årsverken per år för pla-
neringen och genomförandet av servicehelhe-
terna och stödtjänsterna inom ramen för
SADe-programmet högst till utgången av pro-
gramperioden. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att finansministeriet 2012 inom ramen för ser-
vicehelheten för lärande, social- och hälso-
vårdsområdet, plattformen för delaktighet, ser-
vicehelheten för arbetsgivare, servicehelheten
för den som startar ett företag och servicehel-
heten för byggd miljö och boende i SADe-pro-
grammet, inom särskilda projekt i anslutning
till programmet samt i anslutning till arbetet

för en övergripande arkitektur för den offentli-
ga förvaltningen får ingå avtal eller andra för-
bindelser så att de eller tidigare ingångna för-
bindelser 2012 och under senare år föranleder
utgifter till ett belopp av sammanlagt högst
16 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget får användas till
att stödja och främja inledandet av den övergri-
pande arkitekturen för den offentliga förvalt-
ningen enligt lagen gällande informationsför-
valtningen (634/2011), genomförandet av arki-
tekturbeskrivningarna, ibruktagandet av
arbetsredskap samt publiceringen av resultat
för att uppnå de mål som uppställts för arkitek-
turarbetet och nyttan av arbetet.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.
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2012 II tilläggsb. —
2012 budget 18 000 000
2011 bokslut 23 560 000
2010 bokslut 11 850 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 563 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 3 262 000 euro på
grund av att återbäringsbeloppet av under-
hållsstöd som drivits in som återkrav har preci-
serats och 713 000 euro på grund av att sjuk-
frekvenskoefficienten för Vörå kommun har

ändrats. Vid ändringen av anslaget har som till-
lägg beaktats 6 170 000 euro på grund av att
bestämningsfaktorerna för den slutgiltiga
statsdelen för 2012 har ändrats, 118 000 euro
på grund av att besluten om korrigering av ut-
betalningen av statsandelar har ändrats samt
1 250 000 euro för betalning till kommunerna
av det anslag som 2011 reserverats för finan-
sieringen av en IT-servicecentral för den of-
fentliga förvaltningen, men blivit oanvänd.

2012 II tilläggsb. 3 563 000
2012 budget 8 469 242 000
2011 bokslut 8 133 691 195
2010 bokslut 7 799 336 219

92.   EU och internationella organisationer

88. Finlands andel av Europeiska stabilitets-
mekanismens kapital  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  1 437 920 000  eu-
ro.

Anslaget får användas till betalning av Euro-
peiska stabilitetsmekanismen ESM:s kapita-
landel.

F ö r k l a r i n g :  I samband med den andra
tilläggsbudgetpropositionen för 2012 överläm-
nar regeringen till riksdagen en proposition om
godkännande av fördraget om inrättande av
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och
med förslag till lag om sättande i kraft av de
bestämmelser i fördraget som hör till området
för lagstiftningen. 

Finlands andel av ESM:s kapital är 1,7974
procent och antalet andelar 125 818. Finlands
andel av ESM:s grundkapital är 12,5818 mil-
jarder euro. Av detta belopp är 1,43792 miljar-
der euro kapital som betalas i inrättningsske-
det. Eftersom Finland har krävt kreditförstärk-
ning för stöd som beviljas från den europeiska
finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSF),

har Finland förbundit sig att på en gång betala
det inbetalda kapitalet när ESM inrättas. Kapi-
talet ska betalas senast 15 dagar efter att för-
draget om inrättande av Europeiska stabilitets-
mekanismen har trätt i kraft. Det uppskattas att
fördraget träder i kraft under juni—juli.

Andelen senare infordringsbart aktiekapital
av grundkapitalet är 11,14388 miljarder euro.
ESM-rådet kan när som helst genom en
ömsesidig överenskommelse enhälligt besluta
om att kapitalet ska betalas in. ESM-rådet kan
kräva att kapitalet betalas in, om detta är nöd-
vändigt för att återföra kapitalet till nivån 80
miljarder euro. Verkställande direktören kan
framställa en begäran om betalning, om detta
är nödvändigt för att undvika att ESM försum-
mar sina betalningsskyldigheter. Eftersom Fin-
land med stöd av den föreslagna lagen är skyl-
dig att betala sin andel av det infordringsbara
aktiekapitalet, kan detta leda till att förslag-
sanslaget överskrids.

2012 II tilläggsb. 1 437 920 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
413 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 433 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 20 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 413 000
2012 budget 26 481 000
2011 bokslut 25 528 000
2010 bokslut 26 095 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
263 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 284 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 21 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 263 000
2012 budget 21 814 000
2011 bokslut 21 904 871
2010 bokslut 22 052 000

03. Omkostnader för centret för internatio-
nell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
129 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 136 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 7 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 129 000
2012 budget 8 735 000
2011 bokslut 8 824 000
2010 bokslut 8 807 000
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10.  Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 556 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsans-
lag föranleds 600 000 euro av en tidigarelägg-
ning av projektet för renovering av lokalerna i
Suomalais-venäläinen koulu och 956 000 euro
av lönejusteringar.

Den totala kostnaden på 3 miljoner euro för
renoveringsprojektet ändras inte på grund av
tidigareläggningen.

2012 II tilläggsb. 1 556 000
2012 I tilläggsb. —
2012 budget 47 403 000
2011 bokslut 46 276 000
2010 bokslut 46 860 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
1 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
en utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader
inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. -1 000
2012 budget 1 306 000
2011 bokslut 6 000
2010 bokslut 6 000

20.  Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 100 000
2012 budget 8 485 000
2011 bokslut 8 342 000
2010 bokslut 8 329 000

30. Statsandel och statsunderstöd för yrke-
sutbildningens driftskostnader (förslagsans-
lag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet studerande inom den
grundläggande yrkesutbildningen ökas med
1 200 studerande. Genom en ökning av antalet
studerande är det möjligt att i ett tidigare skede
använda de anslag som reserverats för samhäll-
sgarantin för ramperioden till att öka utbild-
ningsutbudet i huvudstadsregionen och i vissa
tillväxtcentrum.

2012 II tilläggsb. 5 600 000
2012 budget 718 106 000
2011 bokslut 680 314 426
2010 bokslut 661 864 625
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40.  Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att förbindelser till ett värde av 282 419 000 euro får ingås

år 2012 för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under moment 29.40.51
och 29.40.53.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillningsfullmakten med 169 000 euro motsvarar anslagsök-
ningen under moment 29.40.51.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
152 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 164 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 12 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 152 000
2012 budget 12 806 000
2011 bokslut 13 038 000
2010 bokslut 9 420 000

02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
447 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 200 000 euro för en
justering av indexhöjningarna av arkivverkets
hyror och 262 000 euro för lönejusteringar
samt som avdrag 15 000 euro som en utgifts-
besparing som gäller IT-kostnader inom den
offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 447 000
2012 budget 18 959 000
2011 bokslut 19 440 000
2010 bokslut 20 541 000

03. Omkostnader för Centralen för de in-
hemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
84 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 92 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 8 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 84 000
2012 budget 1 965 000
2011 bokslut 2 505 000
2010 bokslut 2 557 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 22 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 20 000
2012 budget 1 589 000
2011 bokslut 1 609 000
2010 bokslut 1 621 000

20. Gemensamma utgifter inom högskolevä-
sendet och vetenskapens område (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas

 1) till betalning av utgifter och understöd för
forsknings-, utvärderings-, utrednings- och ut-
vecklingsverksamhet som gäller yrkeshögsko-
lor, universitet och vetenskapsinstitut samt till
stipendier för främjande av internationaliserin-
gen av högskolor som man kommer överens
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om särskilt med centret för internationell mo-
bilitet och internationellt samarbete CIMO.

F ö r k l a r i n g :  Genom att motiveringen
till momentet kompletteras blir det möjligt att
via centret för internationell mobilitet och in-
ternationellt samarbete CIMO använda ansla-
get till stipendier som främjar internationalise-
ringen av högskolor.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 30 554 000
2011 bokslut 23 536 000
2010 bokslut 23 936 000

50. Statlig finansiering av universitetens
verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 32.01.29 som ska
kompensera mervärdesskatteutgifterna för de
av Tekes finansierade projekt som inletts före
2010.

2012 II tilläggsb. 800 000
2012 budget 1 831 487 000
2011 bokslut 1 839 393 000
2010 bokslut 1 703 152 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
169 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 169 000
2012 budget 251 526 000
2011 bokslut 236 211 000
2010 bokslut 209 350 000

70.  Studiestöd

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 13 000
2012 budget 683 000
2011 bokslut 693 000
2010 bokslut 703 000

58. Understöd för ersättning av hyreskostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
234 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av avtalsvillkoren i tomthyresavtalen
mellan studentbostadsstiftelserna och Senat-
fastigheter.

2012 II tilläggsb. 234 000
2012 budget 5 244 000
2011 bokslut 5 244 000
2010 bokslut 4 494 000
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80.  Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
73 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 78 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 73 000
2012 budget 4 820 000
2011 bokslut 5 113 000
2010 bokslut 5 321 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
221 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 164 000 euro för löne-
justeringar och 75 000 euro för indexjusterin-
gar av hyror samt som avdrag 18 000 euro som
en utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader
inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 221 000
2012 budget 19 221 000
2011 bokslut 19 075 000
2010 bokslut 19 004 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
54 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 58 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 4 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 54 000
2012 budget 2 851 000
2011 bokslut 2 683 000
2010 bokslut 3 047 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
334 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 361 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 27 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 334 000
2012 I tilläggsb. 800 000
2012 budget 19 938 000
2011 bokslut 20 074 000
2010 bokslut 19 632 000

05. Omkostnader för biblioteket för synska-
dade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
52 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 57 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 52 000
2012 budget 6 412 000
2011 bokslut 6 724 000
2010 bokslut 6 501 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
65 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 70 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
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på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 65 000
2012 budget 6 860 000
2011 bokslut 6 846 000
2010 bokslut 6 709 000

07. Omkostnader för Centralen för mediefo-
stran och bildprogram (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 15 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 1 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 14 000
2012 budget 645 000
2011 bokslut 621 000
2010 bokslut 620 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
276 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 200 000 euro för flyt-
tkostnader, 60 000 euro för genomförandet av
en elektronisk katalogisering av institutets bib-

liotek och 17 000 euro för lönejusteringar samt
som avdrag 1 000 euro som en utgiftsbespa-
ring som gäller IT-kostnader inom den offent-
liga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 276 000
2012 budget 969 000
2011 bokslut 978 000
2010 bokslut 983 000

57. Understöd för grundkapitalet till den stif-
telse som fortsätter Institutet för Ryssland och
Östeuropas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas  80 000  euro. 
Anslaget får användas till att betala grundka-

pitalet till den stiftelse som ska bildas för att
fortsätta den verksamhet som bedrivits av In-
stitutet för Ryssland och Östeuropa.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att finansie-
ring till stiftelsens grundkapital även ska sökas
hos kommunerna.

2012 II tilläggsb. 80 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler
och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
640 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tillägganslag
föranleds av ett akut behov att reparera Åbo
slott och Olofsborg, som hör till Museiverket,
och att förbättra publiksäkerheten.

2012 II tilläggsb. 640 000
2012 budget 4 400 000
2011 bokslut 3 900 000
2010 bokslut 8 321 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan II tilläggsbudget

Ändrad
dispositionsplan

1. Museiverket 2 400 000 +640 000 3 040 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 000 000 - 2 000 000
Sammanlagt 4 400 000 +640 000 5 040 000
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90.  Idrottsverksamhet

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för projektet för en totalrenovering av Olym-
piastadion i Helsingfors (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  5 900 000  euro.
Anslaget får användas till att bevilja under-

stöd för sådana kostnader som föranleds av to-
talrenoveringen av Olympiastadion i Helsing-
fors och som grundar sig på behovsutrednin-
gen, under förutsättning att statens och
Helsingfors stads finansieringsandelar är lika
stora.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget används till att
täcka statens medfinansiering för projektet för
en totalrenovering av Olympiastadion i Hel-
singfors för år 2012. Av anslaget täcks
3 000 000 euro med oanvända tippningsvinst-
medel som betalts tillbaka till undervisnings-
och kulturministeriet och 2 900 000 euro med
medel ur Veikkaus Ab:s fond för ofördelade
vinstmedel.

2012 II tilläggsb. 5 900 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkos-
tnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
438 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2012 II tilläggsb. 438 000
2012 budget 28 461 000
2011 bokslut 26 006 000
2010 bokslut 26 913 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
181 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 181 000
2012 budget 6 412 000
2011 bokslut 5 970 000
2010 bokslut 15 907 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
375 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsans-
lag föranleds 275 000 euro av lönejusteringar
och 100 000 euro av en överföring från mo-
ment 30.60.42 för utförande av uppgifter i ans-
lutning till verkställigheten av FLEGT-förord-
ningen (Europaparlamentets och rådets förord-
ning nr 995/2010) om fastställande av
skyldigheter för verksamhetsutövare som släp-
per ut timmer och trävaror på marknaden. 

2012 II tilläggsb. 375 000
2012 budget 25 507 000
2011 bokslut 24 461 000
2010 bokslut 21 375 000

04. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
13 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 13 000
2012 budget 873 000
2011 bokslut 871 000
2010 bokslut 857 000
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40. Understöd för bioenergiproduktion (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet i budgeten för
2011 kompletteras så att anslaget även får an-
vändas till utrednings- och utvecklingsprojekt
som gäller bioekonomi.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet i budgeten för 2011 kompletteras så att ans-
laget även får användas för att genomföra ut-
rednings- och utvecklingsprojekt som gäller
bioekonomi. Behovet av finansiering av såda-
na projekt ansluter sig i synnerhet till det med-
delande från kommissionen som offentliggjor-

des i februari 2012, Innovation för hållbar till-
växt: En bioekonomi för Europa (COM(2012)
60 final). 

Reservationsanslaget i budgeten för 2011 får
användas fram till utgången av 2013.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2011 bokslut 10 855 000
2010 bokslut 8 069 000

10.  Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av
landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget tillsammans med anslagen under medfi-
nansieringsmoment 30.10.62 och som medfi-
nansiering för EJFLU-projekt får användas till
avlönande av personal motsvarande högst 204
årsverken, varav antalet personer som avlönas
med tekniskt bistånd är högst 110 årsverken.

Fullmakt
Motiveringen till momentent ändras så att

det år 2012 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 75 202 000 euro, varav 1 710 000 euro i en-
lighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland hänför sig till landskapet Kajana-
land.

F ö r k l a r i n g :  Antalet personer som av-
lönas med tekniskt bistånd ökas med 9 årsver-
ken för utbetalning av företags- och projekts-
töd inom ramen för programmet för utveckling
av landsbygden i Fastlandsfinland och för sä-
kerställande av specialsakkunskap gällande
bredbandsprojekten under den återstående pro-
gramperioden, och antalet personer som avlön-

as med tekniskt bistånd stiger därför till 110 år-
sverken och det sammanlagda antalet årsver-
ken till 204.

I budgeten för innevarande år har fullmakten
dimensionerats till 69 030 000 euro, varav
1 295 000 euro hänför sig till landskapet Ka-
janaland. I fråga om de projekt inom ramen för
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland som avslutats, avbrutits eller
inte har genomförts har en fullmakt på
3 272 000 euro dragits in, varav 95 000 euro
hänför sig till landskapet Kajanaland. Den
indragna fullmakten inbegriper inte bredban-
dsprojekt och inte tekniskt bistånd. Den
indragna fullmakten återbudgeteras för att bef-
rämja att medlen inom ramen för programmet
utnyttjas till fullt belopp. Dessutom tidigare-
läggs den fullmakt att avgöra anhängiggjorda
ansökningar som planerats för år 2013 så att
2 900 000 euro får användas redan 2012, varav
320 000 euro hänför sig till landskapet Kajana-
land. Med dessa medel främjas också den eko-
nomiska tillväxten och sysselsättningen på
landsbygden.
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 Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 77 000 000
2011 bokslut 51 123 282
2010 bokslut 38 443 959

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

Fullmakt
Motiveringen till momentent ändras så att

det år 2012 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 65 777 000 euro, varav 1 954 000 euro i en-
lighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland hänför sig till landskapet Kajana-
land.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för innevaran-
de år har fullmakten dimensionerats till

62 127 000 euro, varav 1 482 000 euro hänför
sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de
projekt inom ramen för programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland
som avslutats, avbrutits eller inte har genom-
förts har en fullmakt på 3 650 000 euro dragits
in, varav 102 000 euro hänför sig till landska-
pet Kajanaland. Den indragna fullmakten in-
begriper inte tekniskt bistånd. Den indragna
fullmakten återbudgeteras för att befrämja att
medlen inom ramen för programmet utnyttjas
till fullt belopp. Dessutom tidigareläggs den
fullmakt att avgöra anhängiggjorda ansöknin-
gar som planerats för år 2013 till 2012 under
moment 30.10.61, men fullmakten under detta
moment räcker i sin helhet som statlig medfi-
nansiering för det avsedda ändamålet. Av full-
makten hänför sig 370 000 euro till landskapet
Kajanaland. Med dessa medel främjas också
den ekonomiska tillväxten och sysselsättnin-
gen på landsbygden.

Ökning av fullmakt (mn euro)

Budget
II tilläggs-

budgetprop. Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland (programperioden 2007—2013)1) 69,030 6,172 75,202
— varav bredbandsprojekt 5,500 - 5,500
— varav Kajanaland 1,295 0,415 1,710
— varav tekniskt bistånd 4,792 - 4,792
Alla sammanlagt 69,030 6,172 75,202

1)  Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Ökning av fullmakt (mn euro)

Budget
II tilläggs-

budgetprop. Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland (programperioden 2007—2013)1) 62,127 3,650 65,777
— varav Kajanaland 1,482 0,472 1,954
— varav tekniskt bistånd 5,857 - 5,857
Alla sammanlagt 62,127 3,650 65,777

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 73 000 000
2011 bokslut 52 554 334
2010 bokslut 38 982 798

20.  Jordbruk

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
575 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2012 II tilläggsb. 575 000
2012 budget 33 740 000
2011 bokslut 33 288 000
2010 bokslut 35 402 428

30.  Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
739 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 739 000
2012 budget 40 937 000
2011 bokslut 40 039 000
2010 bokslut 38 900 000

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
302 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 302 000
2012 budget 16 926 000
2011 bokslut 17 303 000
2010 bokslut 16 289 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 201 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av ersättning för
skadegörelse orsakad av stora rovdjur 2011 up-
pgår till 5 481 000 euro (skador på renhushåll-
ningen 4 961 000 euro och skador på husdjur
520 000 euro). För förebyggande av skador an-
vändes 20 000 euro, vilket innebär att behovet
av medel för skadorna sammanlagt uppgår
5 501 000 euro för år 2011. I budgeten för
2011 anvisades medel till ett belopp av sam-
manlagt 4 300 000 euro. Eftersom avsikten är



30.5070

att skadorna ska ersättas till fullt belopp, är be-
hovet av tilläggsanslag 1 201 000 euro.

2012 II tilläggsb. 1 201 000
2012 budget 4 300 000
2011 bokslut 4 300 000
2010 bokslut 4 300 000

43. Främjande av renskötseln (reservation-
sanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 20 000
2012 budget 1 721 000
2011 bokslut 1 821 000
2010 bokslut 1 855 000

50.  Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
116 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 116 000
2012 budget 11 568 000
2011 bokslut 11 545 000
2010 bokslut 11 524 000

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

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget under momentet också får användas till
betalning av löneutgifter för personal som be-
hövs för genomförande av projekt i en omfatt-

ning motsvarande högst 27 årsverken och till
betalning av andra konsumtionsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Genom ändringen av mo-
tiveringen blir det möjligt att använda anslaget
även för sådana utgifter för projekt som föran-
leds av löneutgifter för personal som anställts
enligt ett arbetsavtal som gäller tills vidare och
för andra konsumtionsutgifter i anslutning till
projekt.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet och inte heller någon ändring av antalet
årsverken.

2012 II tilläggsb. —
2012 I tilläggsb. 3 065 000
2012 budget 14 008 000
2011 bokslut 20 158 000
2010 bokslut 19 158 000

60.  Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
903 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 903 000
2012 budget 43 365 000
2011 bokslut 43 032 000
2010 bokslut 43 455 000
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42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 686 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 000 000 euro i över-
föring från moment 30.60.45 och 786 000 euro
på grund av lönejusteringar och som avdrag
100 000 euro i överföring till moment 30.01.03
för utförande av uppgifter i anslutning till
verkställigheten av FLEGT-förordningen (Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning nr 995/
2010) om fastställande av skyldigheter för
verksamhetsutövare som släpper ut timmer
och trävaror på marknaden.

2012 II tilläggsb. 1 686 000
2012 budget 47 666 000
2011 bokslut 49 319 000
2010 bokslut 49 239 000

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

120 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av bekämpningen av den exceptio-
nellt omfattande skogsförödelsen som orsakats
av vanlig tallspinnarstekel. I det område som
omfattas av Sydvästra Finlands regionenhet
för Finlands skogscentral uppgår kostnaderna
för bekämpningen till sammanlagt 135 000 eu-
ro.

2012 II tilläggsb. 120 000
2012 budget 100 000
2011 bokslut 94 421
2010 bokslut 16 557

45. Främjande av vården av skogsnatur (re-
servationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av
1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 30.60.42 och föranleds av den or-
ganisationsreform som gäller skogscentralerna
och som trädde i kraft vid ingången av 2012

och av omfördelningen av finansiering och ar-
betsuppgifter i anslutning till bevarandet av
skoglig mångfald. Genom reformen sammans-
logs de 13 regionala skogscentralerna till en
riksomfattande organisation, Finlands skogs-
central (lagen om Finlands skogscentral, 418/
2011). Enligt 8 § i lagen ingår det i skogscent-
ralens uppgifter att främja natur- och miljövård
och bevara den skogliga mångfalden. Av den-
na orsak övergår man från den projektfinansie-
ring för planering av vården av skogsnatur och
beredning av avtal om miljöstöd för skogsbru-
ket som tidigare beviljats skogscentralen under
detta moment till fast finansiering, som anvisas
under moment 30.60.42. 

2012 II tilläggsb. -1 000 000
2012 budget 8 325 000
2011 bokslut 11 325 000
2010 bokslut 10 325 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsans-
lag 2 år)

Motiveringen under momentet kompletteras
så att anslaget även får användas till betalning
av stöd för tillvaratagande och flisning av ener-
givirke i enlighet med lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk (1094/1996) i syfte att
främja energiutvinningen av klenträd. 

Dessutom ändras motiveringen under mo-
mentet så att även det tvååriga reservationsans-
laget på 9 750 000 euro som budgeterats 2011,
men förblivit oanvänt, under perioden 1.1—
31.12.2012 får användas till betalning av de
stöd för tillvaratagande och flisning av energi-
virke i enlighet med lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk (1094/1996) som syftar till
att främja energiutvinningen av klenträd. 

F ö r k l a r i n g :  Under momentet i budge-
ten för innevarande år ingår ett anslag på
7 250 000 euro för betalning av stöd enligt la-
gen om energistöd för klenträd (101/2011) för
energived som tas ut i samband med vård av
ungskog och förstagallring och som överlåts
för energiutvinning. Dessutom kan 9 750 000
euro som överförts från 2011 års anslag an-
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vändas. Sammanlagt får 17 000 000 miljoner
euro användas. 

Dimensioneringen av anslaget grundar sig på
att lagen om energistöd för klenträd trädde i
kraft 1.1.2012. Fram till lagens ikraftträdande
kan tillvaratagandet av energivirke och flis-
ning av energived främjas med stöd av lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996). 

 Från och med april 2011 har förhandlingar
om godkännande av systemet med energistöd
för klenträd förts med Europeiska kommissio-
nen. Enligt uppgifter från kommissionen kom-
mer systemet med energistöd för klenträd inte
att godkännas i enlighet med lagen om enger-
gistöd för klenträd. Även om förhandlingarna
med kommissionen fortsätter, kommer stöd-
systemet sannolikt inte att träda i kraft under
2012. Av denna orsak och för att användningen

av förnybar energi ska öka utvidgas använd-
ningsändamålet för anslaget till att gälla även
de stöd för tillvaratagande och flisning enligt
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
som syftar till att främja energiutvinningen av
klenträd. 

 Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 7 250 000
2011 bokslut 9 750 000

50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reser-
vationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Det anslag på 100 000
euro som Puuinfo Oy anvisats i disposi-
tionsplanen för innevarande år får i stället an-
vändas direkt av Aalto-universitetet och Uleå-
borgs universitet. Aalto-universitetet genom-
för verksamhet på områdena för träproduktion,
byggnadsteknik och arkitektur (PRA) och
Uleåborgs universitet genomför projektet Mo-
dern trästad med anslaget. 

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet. 

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 2 443 000
2011 bokslut 1 106 000
2010 bokslut 1 106 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan II tilläggsbudg.

Ändrad
dispositionsplan

Föreningen för Skogskultur rf 30 000 - 30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf 349 000 - 349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 30 000 - 30 000
Finska Forstföreningen rf 434 000 - 434 000
Puuinfo Oy 100 000 -100 000 -
Aalto-universitetet - 50 000 50 000
Uleåborgs universitet - 50 000 50 000
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 1 500 000 - 1 500 000
Sammanlagt 2 443 000 - 2 443 000
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63.  Forststyrelsen

 2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Forststyrelsen i egenskap av statens representant

får rätt att ingå vederlagsfria avtal med Etelä-Savon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 2 600
hektar stor observationsskog och med Länsirannikon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 700
hektar stor observationsskog. Avtalen är i kraft tills det nya systemet med nyttjande av observa-
tionsskog mot vederlag tas i bruk i fråga om alla anordnare av utbildning inom skogsbranschen
eller senast 31.12.2016.

F ö r k l a r i n g :  Etelä-Savon Koulutus Oy och Länsirannikon Koulutus Oy är bägge godk-
ända som yrkesutbildningsanordnare av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildning-
sanordnaren Etelä-Savon Koulutus Oy övertar de uppgifter inom forstundervisningen som tidi-
gare sköttes av Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä och Mikkelin ammattiopisto vid
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä och utbildningsanordnaren Länsirannikon Koulutus Oy
de uppgifter inom forstundervisningen som tidigare sköttes av Björneborgs stad. Det ändrade
ägarunderlaget i fråga om utbildningsanordnarna innebär att avtalsparternas rättsliga ställning
ändras, och de avtal om nyttjanderätt till observationsskogar som ingåtts med Forststyrelsen mås-
te därför omarbetas. För att Etelä-Savon Koulutus Oy och Länsirannikon Koulutus Oy oberoende
av ägarunderlaget ska befinna sig i samma ställning som de övriga utbildningsanordnarna, utar-
betas de nya avtalen nyttjanderätt så att de är vederlagsfria, på samma sätt som i fråga om övriga
observationsskogar. Förfarandet ändrar inte Forststyrelsens planerade intäktsföring. 

Undervisnings- och kulturministeriet kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att i anslutning till
omorganiseringen av yrkesläroanstalterna och yrkeshögskoleväsendet utveckla en ny modell för
avtal om innehav och finansiering av observationsskogar mot vederlag. Avsikten är att den nya
modellen ska vara klar före utgången av 2014.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
78 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 78 000
2012 budget 5 731 000
2011 bokslut 5 815 000
2010 bokslut 6 234 000

70.  Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
807 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 160 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
353 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen. 

2012 II tilläggsb. 807 000
2012 budget 53 127 000
2011 bokslut 54 586 000
2010 bokslut 55 970 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
101 000  euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
teckning av aktier till ett värde av högst 44 000
euro i det år 2008 grundade strategiska centret
för energi och miljö.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

För att öka effekterna av verksamheten för-
bereder Geodetiska institutet en anslutning till
det strategiska centret för energi och miljö
(CLEEN Ab). Avsikten är att högst 44 000
euro av anslaget ska användas för teckning av

aktier i CLEEN Ab. Till bolagets verksamhet-
sområde hör att styra, samordna och finansiera
innovations- och forskningsverksamhet. Med
anledning av detta föreslås det inte något til-
läggsanslag under momentet.

2012 II tilläggsb. 101 000
2012 budget 5 423 000
2011 bokslut 3 785 000
2010 bokslut 3 703 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
240 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till betalning av
vederlagsfria utgifter till internationella sam-
fund.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 250 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 10 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

 Kompletteringen av motiveringen till mo-
mentet föranleds av behovet av att betala ve-
derlagsfria utgifter till internationella samfund.

2012 II tilläggsb. 240 000
2012 budget 20 428 000
2011 bokslut 23 827 000
2010 bokslut 22 882 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde (förs-
lagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 065 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 729 000 euro på
grund av de nya anslagsändringar som föresla-
gits och 2 404 000 euro på grund av de anslag-
sökningar som budgeterats som skattefria i den
första tilläggsbudgeten för 2012 samt som avd-
rag 68 000 euro på grund av den överföring
som hänför sig till moment 32.50.63.

2012 II tilläggsb. 5 065 000
2012 budget 386 600 000
2011 bokslut 333 986 053
2010 bokslut 360 094 264

10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
985 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 026 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
41 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.
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2012 II tilläggsb. 985 000
2012 budget 86 934 000
2011 bokslut 83 740 000
2010 bokslut 91 868 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsans-
lag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 205 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som tillägg beaktats 7 500 000
euro för förbättring av stamväg 56 Jämsä—
Mänttä.

Vägavsnittet Jämsä—Mänttä på stamväg 56
är smalt och krokigt. Det förekommer relativt
mycket tung trafik på vägavsnittet på grund av
att det är en viktig förbindelseled för de tran-
sporter som betjänar pappersindustrin i områ-
det. Olyckor med personskador som följd har i
genomsnitt inträffat dubbelt så ofta på detta vä-
gavsnitt som på stamvägsnätet i övrigt. Avsik-
ten är att stamvägen ska breddas och dess lin-
jedragning, anslutningar och broar förbättras.
Dessutom ska en led för lätt trafik byggas längs
den del av vägavsnittet som börjar i Mänttä.
Kostnadsförslaget för den förbättrade väg-
konstruktionen är 7 500 000 euro.

Vid ändringen av anslaget har dessutom som
avdrag beaktats 295 000 euro i överföring till
moment 32.50.63 av landskapet Kajanalands
andel av de medel som riksdagen anvisat för
trafiksäkerhetsprojekt i budgeten för 2012.

2012 II tilläggsb. 7 205 000
2012 I tilläggsb. 12 000 000
2012 budget 933 060 000
2011 bokslut 923 956 000
2010 bokslut 912 052 000

34. Statsunderstöd för planering av en met-
rolinje västerut (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  4 133 000  euro.
Anslaget får användas till utbetalning av stöd

till Helsingfors stad och Esbo stad för plane-

ring av en metrolinje västerut, dock så att sta-
tens andel uppgår till högst 30 % av planering-
skostnaderna exklusive mervärdesskatteutgif-
terna.

F ö r k l a r i n g :  Under åren 2007—2009
har det i statsbudgetarna beviljats statsunder-
stöd för 30 % av kostnaderna för planeringen
av en metrolinje västerut (exkl. moms), dock
till ett belopp av högst 15 miljoner euro. Fram
till utgången av 2011 har statsunderstöd beta-
lats ut till ett belopp av sammanlagt 10,8 mil-
joner euro. Slutförandet av planeringen kom-
mer att kosta ytterligare ca 12 miljoner euro,
varav statens andel är 4 133 000 miljoner euro.

Anslagsbehovet föranleds av en återbudgete-
ring av det anslag på 4 133 000 euro som åter-
togs i statsbokslutet för 2010.

2012 II tilläggsb. 4 133 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll
av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 340 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
betalning av statsbidrag för byggande av en
platta för flygfrakt vid Vasa flygplats till bola-
get Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa, som är
innehavare av plattan.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tillägg-
sanslaget ska användas till byggandet av en
platta för flygfrakt vid Vasa flygplats. De tota-
la kostnaderna för utveckling av flygplatsen
uppgår till sammanlagt 14 700 000 euro, varav
kostnaderna för utveckling av flygfraktplattan
uppgår till sammanlagt 3 300 000 euro. Statens
andel av kostnaderna för flygfraktplattan är
40 % och Finavia Abp:s andel 4 %, medan
kommunerna i regionen svarar för den reste-
rande andelen. Bolaget Kiinteistö Oy Cargo
Apron Vaasa ägs av Finavia Abp (19 %) och
Vasa stad (81 %).

Av anslaget utgör 340 000 euro en överfö-
ring från moment 32.30.64.
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2012 II tilläggsb. 1 340 000
2012 budget 1 000 000
2011 bokslut 2 700 000
2010 bokslut 2 000 000

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

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget budgeteras enligt kontantprincipen be-
träffande överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motiverin-
gen till momentet föranleds av behovet av att
förenhetliga bevillnings- och registreringspra-
xis när det gäller de statsbidrag som beviljas
under momentet samt grunderna för använd-
ningen av anslaget under momentet.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 13 000 000
2011 bokslut 23 000 000
2010 bokslut 23 000 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 100 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet kompletteras så att anslaget även får
användas till sådana anskaffningar av och er-
sättningar för områden samt bytesobjekt med
tanke på ägoregleringar som krävs för landsvä-
gar och järnvägar och som äger rum före god-
kännandet av en väg- eller järnvägsplan.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de anskaffningar av markområden
som krävs för vägprojekten E18 Fredriks-
hamns omfartsväg och E18 Forsby—Kotka
samt för Ringbaneprojektet.

Genom kompletteringen av motiveringen till
momentet möjliggörs anskaffningen av
bytesobjekt med tanke på ägoregleringar. Med
hjälp av ägoregleringar är det möjligt att för-
bättra fastighetssystemets funktionalitet och

trafiksäkerheten genom att behovet av
landsvägsanslutningar och järnvägsplankors-
ningar minskar.

2012 II tilläggsb. 7 100 000
2012 budget 35 000 000
2011 bokslut 40 483 732
2010 bokslut 38 283 875

77. Utveckling av trafikledsnätet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 947 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de utgifter på 4 040 000 euro för projektet
rv 4 Lusi—Vaajakoski som överstiger den full-
makt att ingå avtal för högst 95,5 miljoner euro
som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten
för 2008 kan betalas av anslaget under momen-
tet.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket får ingå avtal
1) till ett belopp av högst 439,0 miljoner euro

i stället för det belopp på högst 389,0 miljoner
euro som beviljats för Ringbaneprojektet i den
andra tilläggsbudgeten för 2009

2) till ett belopp av högst 47,1 miljoner euro
i stället för det belopp på högst 35,0 miljoner
euro som beviljats för projektet rv 6 Ringvägen
vid Joensuu i den första tilläggsbudgeten för
2009.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att beloppet av det TEN-stöd från
EU som intäktsförts under moment 12.31.10
anvisas för utbyggnad av trafikledsnätet. Den
inledande betalningen på 1 871 000 euro av
TEN-stödet för 2012 och slutbetalningen på
781 000 euro av TEN-stödet för 2011 för Ring-
baneprojektet har redan intäktsförts under mo-
ment 12.31.10 i budgeten för 2012 och det
TEN-stöd från EU som intäktsförts under mo-
ment 12.31.10 i denna tilläggsbudget uppgår
till 4 295 000 euro. Behovet av tilläggsanslag
uppgår till sammanlagt 6 947 000 euro och det
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används för planering av nya utvecklingspro-
jekt.

Under 2011 ingicks avtal för projekt rv 4
Lusi—Vaajakoski som översteg den dispo-
nibla fullmakten. Dessa avtal föranleder staten
ytterligare utgifter under 2012. Behovet av till-
läggsfinansiering på 4,04 miljoner euro föran-
leds av de slutliga vägbeläggningsarbeten och
sådana mindre tilläggsarbeten i anslutning till
huvudavtalet som redan är beställda. 

Fullmakten för Ringbaneprojektet justeras
med 389 miljoner euro till 439 miljoner euro.
Justeringen av fullmakten beror på att glykol
påträffats i marken. I den andra tilläggsbudge-
ten för 2009 beviljades fullmakt att ingå avtal
till ett belopp av högst 389 miljoner euro för
Ringbaneprojektet under moment 31.10.78.
De ytterligare kostnader som orsakas av den
mikrobtillväxt som upptäcktes vid flygplatsen
under genomförandet av projektet beräknas
uppgå till 50 miljoner euro, varav Finavias an-
del är 22,5 miljoner euro. Finavias andel har
budgeterats under moment 12.31.10. Den gly-
kol som finns i marken på flygfältsområdet och
dess sönderfallsprodukter har en skadlig inver-
kan på de ordinära tunnelkonstruktionerna, och
man måste därför på en sträcka av cirka 800
meter göra tunneln dubbel på östra sidan om

flygterminalen och genom den nya konstrukti-
onen skydda tunneln från de skadliga ämnena.
Ämnena samlas upp i ett tryckreglerat och un-
derhållsvänligt utrymme varifrån vattnet kan
ledas till ett avloppsreningsverk. Även på väst-
ra sidan om flygterminalen har man funnit kor-
ta sträckor med risk för mikrober. Utredningar,
planering och reserveringar i anslutning till yt-
terligare tunnelsprängningar ingår i kostnads-
förslaget på 50 miljoner euro för tilläggskost-
nader, men inte kostnaderna för eventuella
skyddskonstruktioner och underhållskostnader
under användningen av dem (pumpning och
underhåll av specialkonstruktioner). Detta kan
leda till att tilläggsfinansiering behövs senare. 

Det justerade totalkostnadsförslaget för
Ringbanan uppgår till 675 miljoner euro. Sta-
tens andel av kostnaderna uppgår till 439 mil-
joner euro. Dessutom genomför Finavia byg-
gandet av järnvägsstationen vid flygfältet som
eget projekt och med egen finansiering. Vanda
stads andel av totalkostnaderna för projektet
uppgår till 206 miljoner euro. 

2012 II tilläggsb. 6 947 000
2012 budget 444 653 000
2011 bokslut 66 700 000

20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
195 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 211 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 16 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 195 000
2012 budget 40 307 000
2011 bokslut 35 420 000
2010 bokslut 33 539 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förs-
lagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
140 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att ökningen av de inkomster som
flöt in av lästavgifter 2011 var större än vad
som budgeterats. Fördelningen av de medel
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som betalats i lästavgift fastställs på basis av de
inkomster som influtit året innan under mo-
ment 11.19.02. År 2011 flöt det in 939 370
euro i inkomster under momentet.

2012 II tilläggsb. 140 000
2012 budget 800 000
2011 bokslut 848 003
2010 bokslut 786 500

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafikt-
jänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  13 000  euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen
beträffande överföringsutgifterna.

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

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 15 000 euro för de
forsknings- och utvecklingsmedel från EU
som intäktsförts under moment 12.31.99 för att
till motsvarande belopp anvisas för forsknings-
projekt som gäller kollektivtrafik och som avd-
rag 28 000 euro i överföring till moment
32.50.63 som landskapet Kajanalands andel av
det anslag för köp av region- och lokaltrafik
samt prisskyldigheterna som riksdagen anvisat
i budgeten för 2012. 

Kompletteringen av motiveringen till mo-
mentet föranleds av behovet av att förenhetliga
bevillnings- och registreringspraxis i fråga om
momentet samt grunderna för användning av
anslaget.

2012 II tilläggsb. -13 000
2012 budget 99 275 000
2011 bokslut 98 024 902
2010 bokslut 94 991 993

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-
vationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att den fullmakt på högst 34,8 miljoner euro
som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten
för 2011 ändras till en fullmakt på högst 68,9
miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Fullmakten är avsedd för
köp av förbindelsefartygstjänster på fem rutter
i skärgården: Korporutten, Pargasrutten, norra
Nagurutten, Rimitorutten och Utörutten. 

Avtalsperioden för Korpoområdets rutter är
2013—2020, för Pargasområdets rutter
2013—2015, för norra Naguområdets rutter
2014—2018, för Rimitoområdets rutter
2014—2018 och för Utöområdets rutter
2014—2019.

Ökningen av fullmakten beräknas föranleda
staten utgifter till ett belopp av 1,8 miljoner
euro år 2013, 4,9 miljoner euro år 2014, 6,2
miljoner euro år 2015 och 5,3 miljoner euro år
2016 samt till ett belopp av sammanlagt 15,9
miljoner euro åren 2017—2020.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 11 007 000
2011 bokslut 9 367 000
2010 bokslut 8 667 000

66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjäns-
ter (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Den fullmakt på högst 52,6 miljoner euro

som beviljades i första tilläggsbudgeten för
2010 och budgeten för 2011 för ingående av
tioåriga fullserviceavtal får användas 2012 till
den del fullmakten ännu är outnyttjad. 

F ö r k l a r i n g :  Återbudgeteringen av full-
makten föranleds av att besvär anfördes över
2011 års beslut om anskaffning av förbindel-
sefartygstjänster hos marknadsdomstolen, som
förbjöd ingående av serviceavtal i fråga om
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rutterna Kotka—Pyttis och Hitis. Man tvinga-
des därför konkurrensutsätta serviceavtalet på
nytt. På basis av den nya konkurrensutsättnin-
gen flyttas avtalsperioden fram från åren
2013—2022 till åren 2014—2023, eftersom
fartygen inte hinner byggas före år 2013. För-
bindelsefartygstrafiken beräknas föranleda ut-
gifter på cirka 5 260 000 euro om året under
perioden 2014—2023. 

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2011 bokslut —
2010 bokslut —

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation

01. Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
överföring från moment 31.40.50 av de admi-
nistrativa och allmänna kostnaderna på grund
av utbetalningen av de bredbandsstöd som
Kommunikationsverket beviljat.

2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 8 845 000
2011 bokslut 7 806 000
2010 bokslut 7 495 000

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

Under momentet dras det av  500 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att den fullmakt på högst 66 miljoner euro som
beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för
2009 ändras till en fullmakt på högst 64 miljo-
ner.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
med 500 000 euro och minskningen av full-
makten med 2 000 000 euro föranleds av en
överföring till moment 31.40.01 av de admi-
nistrativa och allmänna kostnaderna på grund
av utbetalningen av de bredbandsstöd som
Kommunikationsverket beviljat.

2012 II tilläggsb. -500 000
2012 budget 11 000 000
2011 bokslut 9 800 000
2010 bokslut 12 700 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
542 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 583 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 41 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 542 000
2012 budget 42 600 000
2011 bokslut 40 712 000
2010 bokslut 41 363 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 008 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 858 000 euro på grund
av lönejusteringar och 250 000 euro som är av-
sett att användas för att hantera plötsliga
omstruktureringar bl.a. i anslutning till IKT-
kluster, och för att anskaffa sådana utredningar
och andra tjänster av utomstående sakkunniga
som behövs för de åtgärder som nämns i stats-
rådets strukturpolitiska ställningstagande av
den 22 mars 2012. Dessutom har vid ändringen
av anslaget som avdrag beaktats 100 000 euro
som föranleds av en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 1 008 000
2012 budget 53 667 000
2011 bokslut 52 201 000
2010 bokslut 52 628 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 491 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 6 591 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
100 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 6 491 000
2012 budget 206 179 000
2011 bokslut 210 563 000
2010 bokslut 221 486 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets-
och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Under momentet dras det av 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 29.40.50. Det hänför sig till uni-
versitetens mervärdesskatteplikt och gäller så-
dana Tekes-projekt som har inletts före den 1
januari 2010 och som fortfarande pågår.

2012 II tilläggsb. -800 000
2012 budget 78 192 000
2011 bokslut 76 756 936
2010 bokslut 73 926 850
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20.  Innovationspolitik och företagens internationalisering

01. Geologiska forskningscentralens omkos-
tnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
533 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 533 000
2012 budget 40 090 000
2011 bokslut 41 256 000
2010 bokslut 40 597 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
656 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 056 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
400 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 656 000
2012 budget 93 327 000
2011 bokslut 87 428 000
2010 bokslut 85 936 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
285 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 285 000
2012 budget 18 300 000
2011 bokslut 17 385 000
2010 bokslut 12 085 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
95 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 95 000
2012 budget 5 858 000
2011 bokslut 6 562 000
2010 bokslut 5 965 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklings-
centralen för teknologi och innovationer (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
358 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 458 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 100 000
euro på grund av en utgiftsbesparing som gäl-
ler IT-kostnader inom den offentliga förvalt-
ningen.

2012 II tilläggsb. 358 000
2012 budget 42 322 000
2011 bokslut 47 967 000
2010 bokslut 46 466 000

07. Omkostnader för Centralen för turist-
främjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
46 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 46 000
2012 budget 10 315 000
2011 bokslut 10 307 000
2010 bokslut 9 793 000



32.30 83

44. Statsunderstöd för enskilda företags pro-
jektberedning i Ryssland (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) som statsunderstöd för enskilda företags

projektberedning i Ryssland. Statsunderstö-
dets andel kan vara högst 50 % av de kostnader
som berättigar till statsunderstöd. Understöd
beviljas huvudsakligen till små och medelstora
företag. Understödet är ett de minimis-stöd
som fastställs av Europeiska unionen. 

2) för administrativa utgifter.
Anslaget budgeteras enligt principen om be-

talningsbeslut beträffande överföringsutgifter-
na.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är en överföring
från moment 32.20.45. 

Med hjälp av statsunderstödet genomförs
projektutredningar, genomförbarhetsstudier
och affärsplaner som hänför sig till projektbe-
redning. Anslaget kan också användas till att

betala ersättning för sakkunniguppdrag som
hänför sig till samordningen av projektbered-
ningen, till beredningen, utvärderingen och ad-
ministreringen av projekt samt till utvecklin-
gen av projektberedningen.

2012 II tilläggsb. 1 000 000

45. Företags beredning av forsknings- och
utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  1 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en
överföring till moment 32.20.44 av anslaget
för små och medelstora företags etablering i
Ryssland.

2012 II tilläggsb. -1 000 000
2012 budget 6 000 000
2011 bokslut 10 000 000
2010 bokslut 10 000 000

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 067 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 3 206 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
139 000 euro på grund av en utgiftsbesparing
som gäller IT-kostnader inom den offentliga
förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 3 067 000
2012 budget 155 625 000
2011 bokslut 164 102 000
2010 bokslut 166 893 000

44. Regionalt transportstöd (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en en-
gångsutgift och föranleds av att beloppet av
ansökt transportstöd har varit större än väntat.

2012 II tilläggsb. 1 000 000
2012 budget 5 000 000
2011 bokslut 5 000 000
2010 bokslut 5 000 000

48. Räntestöd och annat stöd till offentligt
understödda export- och fartygskrediter (förs-
lagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget får användas

1) till betalning av räntestöd enligt lagen om
utjämning av räntan för offentligt understödda
export- och fartygskrediter (1137/1996) och
lagen om offentligt understödda export- och
fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/
2011).
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Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas

4) till betalning av underskottsersättning till
bolaget Finlands Exportkredit Ab som avses i
lagen om offentligt understödda export- och
fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/
2011).

F ö r k l a r i n g :  Med stöd av lagen om of-
fentligt understödda export- och fartygskredi-
ter samt ränteutjämning (1543/2011) får Fin-
lands Exportkredit Ab ingå ränteutjäm-
ningsavtal till ett kapitalvärde av högst 5 000
miljoner euro. Med stöd av lagen får bolaget
fatta beslut om finansiering av OECD-villko-
rade krediter med fast eller rörlig ränta till ett
kapitalvärde av högst 3 000 miljoner euro.  När
bevillningsfullmaktens användningsgrad be-
räknas beaktas enligt lagen i fråga om de ex-
port- och fartygskrediter som har beviljats och
de ränteutjämningsavtal som har ingåtts det
oförfallna kapitalet i dess helhet, och och i frå-
ga om anbud 30 procent av kapitalet.

Momentets rubrik har ändrats.
Med anledning av det som anförts ovan fö-

reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 15 800 000
2011 bokslut 16 906 692
2010 bokslut 19 291 221

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 426 000  euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att anskaffningen år 2012 av offentlig ar-
betskraftsservice och tjänster som komplette-
rar denna service, med undantag för anskaff-
ningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajana-
land, får föranleda staten utgifter på högst
101 700 000 euro efter år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av 2012 års finansieringsandelar i

den finansiering som söks hos Europeiska fon-
den för justering för globaliseringseffekter
(EGF) med anledning av Nokia Ab:s uppsäg-
ningar i Saloregionen, och av finansieringsan-
delarna för de sysselsättningsåtgärder som
fortsätter år 2013. Av tilläggsanslaget kommer
enligt uppskattning 1 729 000 euro att an-
vändas för anskaffning av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning, 2 475 000 euro att användas
för sysselsättningsåtgärder, inklusive start-
peng, och 222 000 euro att användas för spe-
ciella åtgärder inom den offentliga arbets-
kraftsservicen.

Ökningen av bevillningsfullmakten med
2 500 000 euro beror på att anslaget för anskaf-
fning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
ökar. Ökningen av bevillningsfullmakten be-
räknas föranleda staten utgifter på 2 200 000
euro år 2013 och 300 000 euro år 2014.

Finland lämnar med anledning av uppsäg-
ningarna in en ansökan om finansiering hos
Europeiska fonden för justering för globalise-
ringseffekter. Finansieringsplanen gäller åren
2012—2014. EU:s samfinansieringsandel är
50 procent av finansieringsplanen. Inkomster-
na antecknas under moment 12.32.99.

2012 II tilläggsb. 4 426 000
2012 I tilläggsb. 24 000 000
2012 budget 485 437 000
2011 bokslut 563 338 000
2010 bokslut 538 081 215

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsans-
lag)

Under momentet dras det av 340 000  euro.
Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-

ras så att år 2012 får nya förbindelser ingås för
investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
till ett värde av högst 3 660 000 euro, med un-
dantag för det område som omfattas av förvalt-
ningsförsöket i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 340 000 euro
i anslaget och fullmakten är en överföring till
moment 31.10.41.
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2012 II tilläggsb. -340 000
2012 budget 15 956 000
2011 bokslut 12 803 117
2010 bokslut 21 166 697

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
400 000 000  euro.

Fullmakt. Om en del av den lånefullmakt
som fanns till förfogande 2010 är oanvänd, får
beslut om beviljande av den oanvända delen
fattas under år 2012 i fråga om projekt som har
inletts före den 30 juni 2011 och i fråga om vil-
ka beslut om beviljande av lån har fattats
senast den 31 december 2011.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på att användningen av refinansierings-
lån har varit större än beräknat.

De lån som hänförde sig till den exportfinan-
siering som baserar sig på statens medelans-
kaffning som var i bruk till utgången av 2011
skulle beviljas senast den 31 december 2011.
Vissa kreditavtal som gäller dessa krediter kan
emellertid ingås först år 2012. Därför föreslås
det att avtal får ingås år 2012 för den del av
fullmakten som förblev oanvänd 2011, som
uppgår till uppskattningsvis 269 050 000 euro,
om lånet har beviljats senast den 31 december
2011.

2012 II tilläggsb. 400 000 000
2012 I tilläggsb. 100 000 000
2012 budget 400 000 000
2011 bokslut 294 820 298
2010 bokslut 4 143 520

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

01. Konsumentverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
98 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 98 000
2012 budget 4 837 000
2011 bokslut 4 860 000
2010 bokslut 4 979 000

02. Konkurrensverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
93 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2012 II tilläggsb. 93 000
2012 budget 6 162 000
2011 bokslut 5 544 000
2010 bokslut 5 620 000

04. Konsumentforskningscentralens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
54 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2012 II tilläggsb. 54 000
2012 budget 2 123 000
2011 bokslut 2 113 000
2010 bokslut 2 018 000
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50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 470 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av anslagstillägget ska
enligt förslaget 1 500 000 euro användas för ett
utvecklingsbidrag för företag som beviljas Sot-
kamo Silver Ab för investeringar som behövs
för att öppna Taivaljärvi silvergruva och bygga
en anrikningsanläggning, 579 000 euro an-
vändas för de merkostnader som föranleds av
förbättrandet av vägförbindelserna till Talvi-
vaaragruvan, 28 000 euro för finansiering av
kollektivtrafiktjänster i överföring från mo-
ment 31.30.63, 295 000 euro i överföring från
moment 31.10.20 som Kajanalands andel av
det anslag som riksdagen anvisade för trafiksä-
kerhetsprojekt i budgeten för år 2012 och
68 000 euro i överföring från moment 31.01.29
för mervärdesskatteutgifter i anslutning till det
föregående.

2012 II tilläggsb. 2 470 000
2012 budget 46 189 000
2011 bokslut 56 216 000
2010 bokslut 63 174 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram och målprogrammet Europeis-
ka grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
(ENPI CBC) under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så, att i
enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland 17 060 000 euro av momentets be-
villningsfullmakt och 23 939 000 euro av ans-

laget under momentet anvisas landskapet Ka-
janaland.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om beviljande av medel får
fattas till ett belopp av sammanlagt
400 995 000 euro år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillnings-
fullmakten med 78 000 000 euro beror på en
ombudgetering av bevillningsfullmakter som
har upplösts i samband med slutförda projekt
inom programperioden 2007—2013 och av be-
villningsfullmakter som ännu väntas bli upp-
lösta under slutet av programperioden. 

Genom ombudgeteringen av upplösta bevill-
ningsfullmakter tas de fullmakter i bruk som
blivit oanvända i samband med struktur-
fondsprojekt som återgått eller som underskri-
dit utgiftstaket enligt förbindelserna. Genom
åtgärden säkerställs det att programperioden
2007—2013 genomförs till fullt belopp.

Av ökningen av bevillningsfullmakten är
sammanlagt 41 000 000 euro EU:s struktur-
fonders medfinansiering och 37 000 000 euro
statlig medfinansiering.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
24 000 000 euro år 2013, 35 200 000 euro år
2014 och 18 800 000 euro år 2015. 

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 526 395 000
2011 bokslut 474 660 446
2010 bokslut 371 667 919



32.60 87

60.  Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
41 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 41 000
2012 budget 2 284 000
2011 bokslut 1 998 000
2010 bokslut 1 450 000

28. Främjande av materialeffektiviteten (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas för sådana kost-
nadsandelar av stödkaraktär av mindre bety-
delse som är avsedda för försöksverksamhet
som främjar materialeffektivitet och som utbe-
talas till företag för försök som avser en mate-
rialeffektivitetssyn.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut beträffande överföringsutgifter-
na.

F ö r k l a r i n g :  När man utvecklar verk-
tyg för att främja en övergång till hållbara pro-
duktionsmetoder är det viktigt att man kan
genomföra praktiska försök som syftar till en
effektivare materialanvändning i företagen, för
att kunna visa att ibruktagandet av ett nytt kon-
cept för materialeffektivitetssyn som också
främjar konkurrenskraften verkligen ger resul-
tat.

Anslaget för kostnadsandelarna av stödka-
raktär är högst 130 000 euro.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 500 000
2011 bokslut 700 000
2010 bokslut 500 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
649 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 649 000
2012 budget 39 613 000
2011 bokslut 39 730 000
2010 bokslut 37 266 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
38 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 38 000
2012 budget 2 327 000
2011 bokslut 2 171 000
2010 bokslut 2 131 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
75 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 75 000
2012 budget 5 162 000
2011 bokslut 4 528 000
2010 bokslut 5 204 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter
som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
månadspeng för elever vid barnskyddsenheter-
na och till betalning av måltidsersättningar till
deras föräldrar.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 548 000
2011 bokslut 187 015
2010 bokslut 464 000

21. Produktivitetsanslag för social- och häl-
sovårdsministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 277 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom
den offentliga förvaltningen.
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2012 II tilläggsb. -277 000
2012 budget 703 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem
inom social- och hälsovården (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet dras det av  6 230 000  eu-
ro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas till avlö-
nande av personal motsvarande högst 22 år-
sverken per år högst till utgången av projektpe-
rioden.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
det anslag som betalas till Folkpensionsanstal-
ten för upprätthållandet av de riksomfattande
informationssystemen för hälso- och sjukvår-
den överförs till moment 33.10.28.

2012 II tilläggsb. -6 230 000
2012 budget 16 700 000
2011 bokslut 16 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till att betala
den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana
tjänster som anskaffats i Finland och använts
för närområdessamarbete.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 20 000 000
2011 bokslut 18 688 203
2010 bokslut 19 667 375

02.  Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
212 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 212 000
2012 budget 13 748 000
2011 bokslut 14 339 000
2010 bokslut 13 791 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
352 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsans-
lag föranleds 186 000 euro av lönejusteringar
och 166 000 euro av kostnader för utrednings-

projektet i anslutning till det s.k. bluffläkarfal-
let.

2012 II tilläggsb. 352 000
2012 budget 13 991 000
2011 bokslut 14 884 000
2010 bokslut 14 655 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet. (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
48 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 48 000
2012 budget 4 099 000
2011 bokslut 4 100 000
2010 bokslut 4 020 000
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03.  Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 771 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsans-
lag föranleds 1 071 000 euro av lönejusterin-
gar och 700 000 av en överföring från moment
33.70.22 för finansiering av projekt för före-
byggande, minskning och uppföljning av smit-
tsamma sjukdomar som genomförs av Institu-
tet för hälsa och välfärd.

2012 II tilläggsb. 1 771 000
2012 budget 68 025 000
2011 bokslut 68 613 000
2010 bokslut 64 977 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshäl-
soinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar som kompenseras
så gott som till fullt belopp.

2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 36 869 000
2011 bokslut 37 628 000
2010 bokslut 37 268 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

28. Omkostnader för allmänna fonden för
social trygghet och servicefonden som betalas
till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 230 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
det anslag som betalas till Folkpensionsanstal-
ten för upprätthållandet av de riksomfattande

informationssystemen för hälso- och sjukvår-
den överförs från moment 33.01.25.

2012 II tilläggsb. 6 230 000
2012 budget 148 770 000
2011 bokslut 137 400 000
2010 bokslut 131 600 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

51. Statsandel till grunddagpenning (förs-
lagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till ersättning
av kostnader mellan stater till en annan EU-
medlemsstat för de tre första månaderna i situ-
ationer där en person inte uppfyller villkoren
för arbetslöshetsförmån enligt den nationella
lagstiftningen.

F ö r k l a r i n g :  Ersättning av utgifter mel-
lan länder i situationer där en person inte upp-
fyller villkoren för arbetslöshetsförmåner en-
ligt den nationella lagstiftningen ökar behovet
av anslag med uppskattningsvis 550 000 euro
2012. Anslaget under momentet beräknas vara
tillräckligt stort för den föreslagna ändringen.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.
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2012 II tilläggsb. —
2012 budget 175 000 000
2011 bokslut 129 926 000
2010 bokslut 150 405 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förs-
lagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att lönesubventionens och startpengens grund-
del budgeteras enligt kontantprincipen.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 1 082 000 000
2011 bokslut 909 777 680
2010 bokslut 807 686 800

30.  Sjukförsäkring

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen
till riksdagen en proposition med förslag till la-
gar om ändring av 21 § i folkpensionslagen
(568/2007) och av 5 § i lagen om garantipensi-
on (703/2010). Ändringen av villkoren för bo-
sättningstiden i folkpensionslagen påverkar

även sjukvårdskostnaderna. Lagändringen ba-
serar sig på genomförandet av EU:s förordning
om social trygghet (nr 883/2004). Propositio-
nen ökar anslagsbehovet med högst 300 000
euro på årsnivå. 

2012 II tilläggsb. 300 000
2012 budget 1 345 300 000
2011 bokslut 1 220 176 624
2010 bokslut 1 232 946 117

40.  Pensioner

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen
till riksdagen en proposition med förslag till la-
gar om ändring av 21 § i folkpensionslagen
(568/2007) och av 5 § i lagen om garantipensi-
on (703/2010). Propositionen ändrar villkoren

för bosättningstiden i folkpensionslagen och
ökar folkpensionsutgifterna. Lagändringen ba-
serar sig på genomförandet av EU:s förordning
om social trygghet (nr 883/2004). Propositio-
nen ökar anslagsbehovet med 500 000 euro.

2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 3 665 700 000
2011 bokslut 3 538 509 197
2010 bokslut 3 326 867 781



33.5092

50.  Stöd till veteranerna

52. Statlig ersättning för driftskostnader för
krigsinvalidernas inrättningar (reservations-
anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till slutförandet
av projekt som hänför sig till stödjandet av för-
beredelser för sjuk- och brödrahemmens fram-
tid enligt den plan som gjorts upp i samarbete
med Statskontoret och social- och hälso-
vårdsministeriet.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 65 207 000
2011 bokslut 65 207 000
2010 bokslut 65 207 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontvetera-
ner (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i
hemmet.

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

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 30 588 000
2011 bokslut 30 588 000
2010 bokslut 34 088 000

70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltnings-
myndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
715 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2012 II tilläggsb. 715 000
2012 budget 27 005 000
2011 bokslut 26 007 000
2010 bokslut 21 721 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  700 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

överföring till moment 33.03.04 för finansie-
ring av projekt för förebyggande, minskning
och uppföljningen av smittsamma sjukdomar
som genomförs av Institutet för hälsa och
välfärd.

2012 II tilläggsb. -700 000
2012 budget 1 360 000
2011 bokslut 1 560 000
2010 bokslut 1 360 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
391 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 409 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 18 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 391 000
2012 budget 34 263 000
2011 bokslut 35 828 000
2010 bokslut 36 146 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
503 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 540 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 37 000 euro
på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 503 000
2012 budget 30 603 000
2011 bokslut 31 035 000
2010 bokslut 32 007 999

10.  Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltning-
suppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
357 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 378 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 21 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen. 

2012 II tilläggsb. 357 000
2012 I tilläggsb. 3 700 000
2012 budget 27 832 000
2011 bokslut 26 104 000
2010 bokslut 28 456 000
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61. Främjande av miljövården (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att ans-
laget under momentet också får användas till
betalning av löneutgifter för personal som be-
hövs för genomförande av projekt i en omfatt-
ning motsvarande högst 15 årsverken och till
betalning av andra konsumtionsutgifter för
projekt.

F ö r k l a r i n g :  Genom ändringen av mo-
tiveringen blir det möjligt att använda anslaget
även för sådana utgifter för projekt som föran-
leds av löneutgifter för personal som anställts

enligt ett arbetsavtal som gäller tills vidare och
för andra konsumtionsutgifter i anslutning till
projekt. 

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet och inte heller någon ändring av antalet
årsverken.

2012 II tilläggsb. —
2012 budget 11 750 000
2011 bokslut 2 000 000
2010 bokslut 2 000 000

20.  Samhällen, byggande och boende

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
79 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 83 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 4 000 euro

på grund av en utgiftsbesparing som gäller IT-
kostnader inom den offentliga förvaltningen.

2012 II tilläggsb. 79 000
2012 budget 4 521 000
2011 bokslut 4 693 000
2010 bokslut 4 775 000



95

Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  217 000 000

euro.
F ö r k l a r i n g :  Kaalkylen för ränteutgif-

terna har justerats i enlighet med utfallet av
ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen
av räntenivåerna. Framför allt den kraftiga
nedgången i räntenivåerna inom euroområdet
har inverkat på sänkningen. Som beräkning-
santagande har använts marknadsräntenivåer-

na vid kalkyleringstidpunkten, dvs. 1,0 % kort
ränta för ränteperioder på under tre år och
2,2 % lång ränta för ränteperioder på över tre
år.

2012 II tilläggsb. -217 000 000
2012 budget 2 146 000 000
2011 bokslut 1 874 285 704
2010 bokslut 1 866 617 328


