RP 38/2011 rd

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN
OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tredje tillläggsbudget för 2011.
Helsingfors den 30 september 2011

Republikens President
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Finansminister Jutta Urpilainen
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ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2011.
Det snabbaste tillväxtskedet inom världshandeln har passerat och
i synnerhet i de utvecklade industriländerna har förväntningarna på
den kommande ekonomiska aktiviteten skruvats ned. Detta beror
delvis på det dubbla underskottet i många länder. En sänkning av de
offentliga och privata skulderna kräver betydande anpassningsåtgärder de närmaste åren. I många länder i Asien och i Sydamerika
är tillväxten alltjämt relativt stark. Världsekonomin väntas växa
med 4 % i år. Om osäkerheten på finansmarknaden fortsätter länge,
torde tillväxten bli lägre än väntat.
Också i den finska ekonomin har det snabbaste tillväxtskedet passerats för denna gång. En allt större del av tillväxten i Finland kommer från den inhemska efterfrågan. Den långvariga försämringen av
bytesförhållandet märks i form av en sänkning av nettoexportens
andel av BNP. Den privata efterfrågan har varit stark under början
av året. Den ökade osäkerheten kommer dock att märkas i form av
minskad konsumtion i slutet av året och i synnerhet 2012. Arbetslöshetsgraden sjunker långsamt. Totalproduktionen beräknas öka
med 3,5 % i år.
Den ekonomiska tillväxten, åtstramningen av den indirekta beskattningen och nedtrappningen av stimulansåtgärderna förbättrar
det finansiella läget inom den offentliga ekonomin i år. Statsfinanserna uppvisar dock alltjämt ett stort underskott och även inom den
kommunala ekonomin finns det ett litet underskott. Socialskyddsfondernas överskott är 3 % i förhållande till totalproduktionen. Enbart den förväntade tillväxten räcker inte till för att i tillräcklig mån
förbättra läget inom den offentliga ekonomin.
Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen höjs med ett nettobelopp på 18,5 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomsterna föreslås bli sänkt med ett nettobelopp på 23 miljoner euro. På grund av de försämrade resultatutsikterna för företagen och uppgifterna om de belopp som influtit
föreslås det att prognosen för samfundsskatten sänks med 61 miljoner euro. I källskatt på ränteinkomster beräknas det inflyta 40 miljoner euro mindre än vad prognoserna visade hösten 2010. Ändringen förklaras av att räntenivån stigit långsammare än beräknat. Prognosen för intäkterna av bilskatten föreslås bli sänkt med 38 miljoner
euro på grund av de försämrade ekonomiska utsikterna och uppgifterna om de influtna beloppen. Det föreslås att intäktskalkylen för
avfallsskatten sänks med 20 miljoner euro. Sänkningen beror på att
det influtna beloppet varit lägre än beräknat. Det föreslås att inkomstposten för mervärdesskatterna höjs med 48 miljoner euro och
att inkomstposten för energiskatterna höjs med 88 miljoner euro.

Ekonomiska utsikter

Inkomstposterna
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Höjningen beror på att det influtna beloppet varit högre än beräknat.
Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli höjd med ett
nettobelopp på 42 miljoner euro. Av ökningen har 25 miljoner euro
sin förklaring i återtagande av överförda anslag och 12 miljoner
euro i intäktsföring av EU:s direkta byggstöd.
Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 1 797
miljoner euro av det av statsbokslutet för 2010 visade kumulativa
överskottet under finansåret 2010 intäktsförs som täckning för budgeten.
Med beaktande av användningen av det kumulativa överskottet,
ökningen med 18,5 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och
tilläggsanslagen på 51,6 miljoner euro minskar den tredje tilläggsbudgetpropositionen behovet av nettoupplåning med 1,8 miljarder
euro 2011. Statens nettoupplåning 2011 föreslås uppgå till 6,4 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2011 uppgå till
ca 82 miljarder euro, vilket är 43 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
— Nettoamorteringar
— Skuldhantering

2010
Bokslut

2011
Godkänd
budget
(budget+
tilläggsbudgetarna)

2011
Regeringens
proposition

2011
Sammanlagt

49 880
1 890

51 273
1 933

52
43

51 325
1 976

-

-

-

Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
— Användningen av det kumulativa
överskottet
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
— Nettoupplåning
— Skuldhantering

Ramen för valperioden

39 051
32 207
6 844

43 076
36 159
6 917

1 816
-23
42

44 892
36 136
6 958

-

-

1 797

1 797

11 272
11 038
234

8 197
8 247
-50

-1 764
-1 714
-50

6 433
6 533
-100

Ramnivån för 2011 justeras med 13 miljoner euro i enlighet med
tabellen nedan för att motsvara ramens prisändringar och strukturella ändringar. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2011 till
38 080 miljoner euro.
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Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen sänks med
ca 55 miljoner euro i tilläggsbudgeten, varvid nivån för ramutgifterna för 2011 blir 37 769 miljoner euro. Den ofördelade reserven för
2011 uppgår således till 311 miljoner euro. Vidare förblev en del av
utgiftsramens ofördelade reserv för 2010 oanvänd. Av denna reserv
får enligt rambestämmelsen för 2008—2011 högst 100 miljoner
euro användas för utgifter av engångsnatur 2011.
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro.
Moment
Vad ändringen gäller

24.30.66
26.01.22
27.10.18
28.90.20
30.01.40
31.10.20
32.20.03
32.30.63
33.60.31
35.20.56

2011

Justering av engångsnatur av prisnivån för försvarsutgifter i enlighet med prisutvecklingen 2010
Justeringar av tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 28 februari 2011
Utgift för ett samarbetsprojekt i Nicaragua. Motsvarande inkomster har antecknats
under moment 12.24.99 (genomgångspost).
Återtagande och ombudgetering av den betalningsandel för Europeiska flyktingfonden som budgeterades för 2009, men som förblivit oanvänd
Senareläggning av utbetalningen av beställningsfullmakter för försvarsmakten
närmast på grund av fördröjda leveranstider, -114,41 miljoner euro från 2011 till
2012—2015
Återtagande och ombudgetering av de utgifter för KommunIT som beviljats under
moment 28.90.03 i budgeten för 2009, 3,56 miljoner euro
Ombudgetering av det understöd för bioenergiproduktion för 2008 som förblivit
oanvänt (0,855 miljoner euro) samt återtagande och ombudgetering av anslaget
för 2009 (5 miljoner euro).
Anvisande av det TEN-stöd som beviljats av EU för bastrafikledshållningen
(motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.31.10)
Övergång till bruttobudgetering i fråga om vissa inkomster i och med den nya
gruvlagen. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.32.20
Återtagande och ombudgetering av det anslag som ombudgeterats 2009 i
anslutning till skuldkonverteringsavtalet och som delvis alltjämt är oanvänt
Delvis ombudgetering av den statsandel för projekt inom social- och hälsovården
som förblivit oanvänd till följd av långsam projektinledning och utbetalning till
projekten.
Senareläggning av utbetalningen av konjunkturrelaterade reparationsunderstöd.
Av det oanvända anslaget på 19 miljoner euro för 2010 ombudgeteras 8,6 miljoner
euro för 2011 och 4 miljoner euro för 2012.

Sammanlagt

Finland deltar med fyra stabsofficerare i EU:s insats i Libyen.
Kostnaderna för deltagandet uppgår till 0,53 miljoner euro. Beslutet
att delta kräver inte någon anslagsökning.
I anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett
tillägg på 44,8 miljoner euro av engångsnatur. Tillägget hänför sig
till det medlingsresultat som nåddes i samband med Tehys hot om
arbetskonflikt hösten 2007 och de statliga åtgärder som ingick i det.
Det föreslås att skatteförvaltningen får fullmakt att ingå hyresavtal om en lokal på högst 10 500 kvadratmeter i de renoverade lokalerna i det forna fängelset i Kakola i Åbo, vilket beräknas föranleda

Anslag

-9,5
60,8
1,7
0,8
-114,4
3,6
5,9
11,7
0,2
15,0
2,7
8,6
-13,0
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en ökning av hyresutgifterna med högst 0,8 miljoner euro fr.o.m.
2014. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för skatteförvaltningen inom Åboregionen och dess användning av lokaler.
Det föreslås att Senatfastigheter Ab får fullmakt att till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera överlåta sammanlagt 5 tomter
på Helsingfors stads område Tölöviken mot en köpesumma på
59,75 miljoner euro.
Avsikten är att överföra Nationalmuseets fastighet till Senatfastigheter Ab fr.o.m. 2012. Av denna orsak föreslås en fullmakt på
1,9 miljoner euro och en utgiftsökning på 1,4 miljoner euro för Museiverket.
För tidigareläggning av genomförandet av det andra spåret på
banavsnittet Karleby—Ylivieska anvisas 5 miljoner euro för upphandling av preliminära byggnadsplaner som direktupphandling.
För genomförandet av förbättringen av riksväg 2 på avsnittet
Högfors—Humppila föreslås att fullmakten i budgeten för 2011
höjs från 3 miljoner euro till 10 miljoner euro.
Enligt förslaget ska Teknologiska forskningscentralen VTT få
fullmakt att av sina befintliga tillgångar kapitalisera Labtium Oy via
VTT Expert Service Oy med 4,5 miljoner euro. Ändringarna har
inte några effekter på anslagen.
För Säkerhets- och kemikalieverket föreslås ett tillägg på 0,585
miljoner euro för inledande av gruvmyndighetsverksamheten. I enlighet med den nya gruvlagen överfördes uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten till Säkerhets- och kemikalieverket
fr.o.m. den 1 juli 2011.
För innovationsstödet för skeppsbyggnad föreslås ett anslag på 16
miljoner euro i syfte att främja fartygsbeställningar som har stor
sysselsättande effekt och industripolitisk betydelse.
För Strålsäkerhetscentralens omkostnader föreslås ett tillägg på
0,34 miljoner euro som ska användas för att täcka oförutsedda omkostnader och anskaffningar som föranleds av beredskapsverksamhet i anslutning till kärnkraftsolyckan i Fukushima.
För finansiering av forskning kring och annan verksamhet för utredning av sambandet mellan narkolepsi och vaccinet mot svininfluensa föreslås 0,2 miljoner euro.
Det föreslås att användningsändamålet för anslaget på 3 miljoner
euro för skydd av Östersjön i den ordinarie budgeten för 2011 utvidgas så att personal motsvarande 15 årsverken kan avlönas i uppgifter för viss tid.
Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar i ämbetsverkens omkostnader på ca 81 miljoner euro 2011. Genom tillläggen på 60,8 miljoner euro täcks de tilläggsutgifter som föranleds
av höjningarna i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingicks
den 28 februari 2011 och sådan finansiering för införandet av ett lönesystem i vissa sammanslagna ämbetsverk som grundar sig på
tjänste- och arbetskollektivavtalet för 2010.
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Det föreslås att statsandelarna för kommunernas basservice minskas med 10,3 miljoner euro till följd av justeringar av teknisk natur.
Det föreslås att avgifterna till Europeiska unionen minskas med
50 miljoner euro på grund av en ändring av behovskalkylen.
Staten är beredd att genomföra sin andel på sammanlagt 125 miljoner euro av kapitaliseringen av stiftelsen för Tammerfors tekniska
universitet 2009—2011. Ett villkor för kapitaliseringen är att de övriga finansiärernas andel uppgår till sammanlagt minst 50 miljoner
euro. Därför föreslås det att den statliga finansiering på 37,748 miljoner euro som inte använts 2010 ombudgeteras till 2011. Tidsfristen för övriga finansiärers investeringar, som berättigar till statlig
medfinansiering, är den 31 december 2011.
Det föreslås att produktionsstödet för förnybar energi minskas
med 52 miljoner euro. Antalet ansökningar om produktionsstöd
inom ramen för inmatningstariffsystemet har varit mindre än beräknat. Inmatningstariffsystemet trädde i kraft vid ingången av 2011
men togs i bruk först efter att EU-kommissionen i mars 2011 godkänt det system för statligt stöd som ingick i inmatningstariffsystemet.
Det föreslås att behovskalkylerna för anslagen höjs med 9,6 miljoner euro i fråga om tolktjänster för gravt handikappade, med 2,5
miljoner euro i fråga vuxenutbildning, med 1,2 miljoner euro i fråga
om sjömanspensioner, med 1,6 miljoner euro i fråga om lantbruksföretagarpensioner, med 20 miljoner euro i fråga om utgifter som
följer av folkpensionslagen och med 8,7 miljoner euro i fråga om
avbytarservice för lantbruksföretagare. Efterfrågan på tolktjänster
för gravt handikappade har ökat sedan skötseln av tjänsten överfördes från kommunerna till FPA. Ökningen i folkpensionsutgifterna
föranleds av att kostnaderna för bostadsbidrag för pensionstagare
och utgifterna för handikappförmåner har ökat. Ökningen i kostnaderna för avbytarservice föranleds av att beloppet av löneutgifter
och personalkostnaderna för lantbruksavbytare har varit större än
beräknat.
I enlighet med de preciserade behovskalkylerna föreslås att anslagen minskas med 20 miljoner euro i fråga om statens andelar av de
inkomstrelaterade dagpenningarna, med 20 miljoner euro i fråga om
statens andelar av grunddagpenningen, med 10 miljoner euro i fråga
om utgifter som följer av sjukförsäkringslagen till följd av att utgifterna för läkemedelsersättningar minskat och med 13 miljoner euro
i fråga om företagarpensioner till följd av att intäkterna av försäkringspremierna stigit.
För att täcka ränteutgifterna föreslås ett tillägg på 43 miljoner euro
i enlighet med de faktiska ränteutgifterna och den faktiska upplåningen.

Precisering av vissa
utgiftsposter
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De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt
huvudtitel, euro
Godkänd Regeringens
budget
proposition
(budget+
tilläggsSammanlagt
budgetarna)
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
133 253 000
Republikens president
21 837 000
Statsrådets kansli
79 285 000
Utrikesministeriets förvaltningsområde
1 268 352 000
Justitieministeriets förvaltningsområde
836 350 000
Inrikesministeriets förvaltningsområde
1 325 426 000
Försvarsministeriets förvaltningsområde
2 856 293 000
Finansministeriets förvaltningsområde
15 624 708 000
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
6 729 748 000
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
2 831 928 000
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
2 059 339 000
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
3 729 249 000
33.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
11 518 334 000
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
326 333 000
36.
Räntor på statsskulden
1 933 000 000
Sammanlagt
51 273 435 000

133 253 000
79 000
21 916 000
1 573 000
80 858 000
3 207 000 1 271 559 000
9 012 000
845 362 000
15 366 000 1 340 792 000
-125 200 000 2 731 093 000
-8 278 000 15 616 430 000
79 388 000 6 809 136 000
-1 695 000 2 830 233 000
46 413 000 2 105 752 000
-10 308 000 3 718 941 000
-13 068 000 11 505 266 000
12 098 000
338 431 000
43 000 000 1 976 000 000
51 587 000 51 325 022 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
Godkänd Regeringens
budget
proposition
(budget+
tilläggsbudgetarna)
Sammanlagt
Avdelning
11.
12.
13.

Skatter och inkomster av skattenatur
36 159 174 000
-23 000 000 36 136 174 000
Inkomster av blandad natur
4 702 988 000
41 502 000 4 744 490 000
Ränteinkomster, inkomster av försäljning av
aktier och intäktsföring av vinst
2 022 080 000
- 2 022 080 000
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
191 803 000 1 779 000 000 1 988 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 076 045 000 1 815 502 000 44 891 547 000
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

8 197 390 000 -1 763 915 000 6 433 475 000
51 273 435 000
51 587 000 51 325 022 000

III tilläggsbudgeten för 2011
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i
02. Samfundsskatt, minskning i..............................................................
03. Källskatt på ränteinkomster, minskning i.........................................
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i
01. Mervärdesskatt, tillägg i ...................................................................
08. Acciser i
07. Energiskatter, tillägg i ......................................................................
10. Övriga skatter i
03. Bilskatt, minskning i.........................................................................
08. Avfallsskatt, minskning i..................................................................

€
-23 000 000
-101 000 000
-61 000 000
-40 000 000
48 000 000
48 000 000
88 000 000
88 000 000
-58 000 000
-38 000 000
-20 000 000

12

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i ...
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg i......................................................................................
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tilllägg i .................................................................................................
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i
10. Trafikverkets inkomster, tillägg i .....................................................
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg i................................................................................
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg i.......................
39. Övriga inkomster av blandad natur i
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg i........................................

41 502 000
1 675 000
1 675 000
3 311 000
2 961 000
350 000
11 769 000
11 727 000
42 000
170 000
170 000
24 577 000
24 577 000

Avdelning 15
15. LÅN i

33 085 000

02. Användning av överskott i

1 797 000 000

01. Användning av överskott i................................................................
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i.............................

Inkomstposternas totalbelopp:
51 587 000

1 797 000 000
-1 763 915 000
-1 763 915 000
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Huvudtitel 21

€

21. RIKSDAGEN i

—

20. Riksdagens justitieombudsman i

—

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) i ................................................................................................

—

Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT i

79 000

02. Republikens presidents kansli i

79 000

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), minskning i.

379 000
-300 000

Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI i

1 573 000

01. Förvaltning i

1 429 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg i ....................................................................................
30. Justitiekanslersämbetet i
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................

706 000
723 000
144 000
144 000
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Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

3 207 000

01. Utrikesförvaltningen i

1 529 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
10. Krishantering i

1 529 000
3 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) i ................................................................................................
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tilllägg i .................................................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete i
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg i .

—
3 000
1 675 000
1 675 000

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

9 012 000

01. Ministeriet och förvaltningen i

1 094 000

01.
03.
04.
20.
50.

Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...........
Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg i...........
Särskilda utgifter (förslagsanslag) i..................................................
Understöd (fast anslag), tillägg i ......................................................

10. Domstolar och rättshjälp i
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), minskning i ..................................................................
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.........................................................

258 000
566 000
30 000
—
240 000
4 258 000
97 000
120 000
3 519 000
601 000
-79 000
1 114 000
1 114 000

Huvudtitel 26
30. Åklagarna i

15
541 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .
40. Verkställighet av straff i

541 000
2 005 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................

2 005 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Förvaltning i
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) i .....................................................................
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag), tillägg i ......................................
10. Polisväsendet i
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......
20. Gränsbevakningsväsendet i
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
40. Invandring i
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), minskning i...........................................................
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg i ..........
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i

15 366 000
1 392 000
340 000
64 000
—
797 000
191 000
9 860 000
9 860 000
2 914 000
2 914 000
—
805 000
126 000
679 000
395 000
324 000
-420 000
420 000
71 000
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Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Försvarspolitik och förvaltning i

-125 200 000
261 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
10. Militärt försvar i

261 000
-125 315 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning i.................................................................................................
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i.........
30. Militär krishantering i

27 097 000
-152 412 000
—
-146 000

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

-146 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Förvaltning i
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
10. Beskattningen och tullväsendet i
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i............
96. Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år) i .........................................................................................
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), minskning i..............
20. Tjänster för statssamfundet i
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning i
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag), tillägg i ...............................................
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg i ......................................
88. Senatfastigheter i ..............................................................................

-8 278 000
3 017 000
3 017 000
-7 336 000
1 661 000
1 803 000
7 000 000
-17 800 000
-993 000
-1 601 000
12 000
50 000
66 000
480 000
—

Huvudtitel 28
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen i
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .........................................................................
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning i
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning i
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen i
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
70. Utvecklande av statsförvaltningen i
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i .....
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år) i .....................................................................
80. Överföringar till Åland i
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i................................
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg i ...
90. Stöd till kommunerna i
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i..............................................................
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg i ....................................................................................
92. EU och internationella organisationer i
68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnadsoch utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag), tillägg i......
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning i.......

17

649 000
573 000
57 000
19 000
3 169 000
4 745 000
-1 576 000
220 000
220 000
—
—
—
4 854 000
84 000
4 770 000
38 072 000
3 560 000
34 512 000
-49 930 000
70 000
-50 000 000
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Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

79 388 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet i

999 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg i................
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg i
10. Allmänbildande utbildning i
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
20. Yrkesutbildning i
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
40. Högskoleundervisning och forskning i
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .........
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg i.........................................................
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i...
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tilllägg i .................................................................................................
88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..................................
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag), tillägg i ................................................................
70. Studiestöd i
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag), tillägg i....................................................
80. Konst och kultur i
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................

262 000
264 000
76 000
397 000
666 000
666 000
52 000
52 000
74 070 000
69 000
131 000
62 000
10 000
800 000
1 500 000
37 748 000
33 750 000
2 907 000
7 000
2 900 000
694 000
28 000

Huvudtitel 30
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), minskning i ..................................................................
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................................
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag), minskning i..................................................................

19

346 000
-2 000
261 000
27 000
32 000
7 000
7 000
-12 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i

-1 695 000

01. Förvaltning i

10 202 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i................................
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i..........
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i.......................................
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tilllägg i .................................................................................................
10. Utveckling av landsbygden i
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) i .....
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen
av landsbygden (förslagsanslag) i ....................................................
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i .................
20. Jordbruk i
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......................................
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), minskning i ..................................................................
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande
och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) i..........
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i.............................

290 000
122 000
146 000
9 000
3 780 000
5 855 000
—
—
—
—
-14 619 000
381 000
-4 500 000
—
—
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Huvudtitel 30
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag),
minskning i .......................................................................................
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.............................................................................
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..........
50. Vattenhushållning i
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg i .........................................................................
60. Skogsbruk i
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................................
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i ....................................
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg i ....................................................................................
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), minskning i........
63. Forststyrelsen i
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i .................................................................
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i.
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................

-15 000 000
4 500 000
515 000
515 000
136 000
120 000
16 000
111 000
111 000
1 175 000
606 000
514 000
55 000
3 750 000
-3 750 000
52 000
52 000
733 000
680 000
53 000
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Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i.............................................
10. Trafiknätet i

46 413 000
5 006 000
136 000
4 870 000
41 090 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg i ........................................................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg i .....
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) i ...........................
79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) i ................
20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning i
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg i...............
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år), minskning i..............................................................................
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i
skärgården (reservationsanslag 3 år) i ..............................................
50. Forskning i

511 000
16 379 000
12 200 000
12 000 000
—
—
45 000
45 000
21 000
49 000
-28 000
—
251 000

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

251 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Förvaltning i
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .........................................................................

-10 308 000
2 376 000
1 019 000
2 157 000
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Huvudtitel 32
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning i................................

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................................
03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) i.......
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg i ........................................................................
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år) i .....................................................................
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag
3 år) i.................................................................................................
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i .
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i
EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013
(förslagsanslag) i ..............................................................................
60. Energipolitik i
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
minskning i .......................................................................................
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), minskning i .

-800 000
1 935 000
116 000
708 000
757 000
55 000
281 000
18 000
37 269 000
2 269 000
16 000 000
4 000 000
—
15 000 000
—
95 000
21 000
60 000
4 000
10 000
28 000
28 000
—
-52 011 000
-11 000
-52 000 000
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Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Förvaltning i
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg i .........................................................
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg i .........................................................................
02. Tillsyn i
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i.........................................
06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................................................
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) i
03. Forskning och utveckling i
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg i ....................................................................................
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster i
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg i........
20. Utkomstskydd för arbetslösa i
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), minskning i.................................................................................................
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), minskning i........
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg i........
30. Sjukförsäkring i
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag), minskning i............................................................
40. Pensioner i
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag),
tillägg i..............................................................................................
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ..................................
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning i..............................................

-13 068 000
550 000
469 000
28 000
53 000
699 000
489 000
166 000
44 000
—
1 804 000
1 804 000
9 600 000
9 600 000
-37 500 000
-20 000 000
-20 000 000
2 500 000
-10 000 000
-10 000 000
9 820 000
1 200 000
1 550 000
-13 000 000
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Huvudtitel 35
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för
studier (förslagsanslag), tillägg i ......................................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg i ........................................................................

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......................
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) i ..................................
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år),
tillägg i..............................................................................................

70 000
20 000 000
2 700 000
2 700 000
559 000
359 000
—
200 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare i

8 700 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ....................................................

8 700 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i
01. Miljöförvaltningens omkostnader i
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg i .................................................................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag), tillägg i ..................................................................
10. Miljö- och naturvård i
23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år) i ................................
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag
3 år), tillägg i ....................................................................................
20. Samhällen, byggande och boende i
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg i...............................................
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag), tillägg i.............................

12 098 000
3 202 000
377 000
325 000
2 500 000
237 000
—
237 000
8 659 000
59 000
8 600 000
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Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i

43 000 000

01. Ränta på statsskulden i

43 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg i...............................

Anslagens totalbelopp:
51 587 000

43 000 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
02. Samfundsskatt
Under momentet avdras 61 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Till följd av företagens
försämrade ekonomiska utsikter och enligt
uppgifterna om det belopp som influtit beräknas inflödet av samfundsskatt uppgå till
3 546 000 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet avdras 40 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inflödet av källskatt på
ränteinkomster har varit mindre än prognoserna visade hösten 2010. Detta förklaras av att
räntenivån har stigit långsammare än väntat.
Källskatten på ränteinkomster beräknas uppgå
till 200 000 000 euro.

-61 000 000
-182 000 000
3 789 000 000
2 972 396 819
2 207 020 618

Förändring i prognoserna för depositions- och genomsnittsräntan

förändring i depositionsstocken %
genomsnittsränta

budget

III tilläggsbudgetpropositionen

2
2

5½
1

11.04
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

27

-40 000 000
240 000 000
205 459 135
493 232 529

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg
på 48 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt uppgifterna om det
belopp som influtit beräknas beloppet av den
mervärdesskatt som inflyter under momentet
uppgå till 14 992 000 000 euro.

2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

48 000 000
303 000 000
14 571 000 000
13 710 451 824
13 315 890 692

08. Acciser
07. Energiskatter
Under
momentet
beräknas
inflyta
88 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt uppgifterna om det
belopp som influtit beräknas det belopp som
inflyter
under
momentet
stiga
till
3 938 000 000 euro.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

88 000 000
3 850 000 000
3 252 213 011
3 148 801 440

10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet avdras 38 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : På grund av de försämrade
ekonomiska utsikterna och uppgifterna om de
influtna beloppen beräknas bilskatten stanna
vid 1 069 000 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-38 000 000
95 000 000
1 012 000 000
941 127 018
686 898 654

08. Avfallsskatt
Under momentet avdras 20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt uppgifterna om det
belopp som influtit beräknas beloppet av den
avfallsskatt som inflyter under momentet stanna vid 70 000 000 euro. Den reviderade avfallslagen som trädde i kraft vid ingången av
2011 har gjort det svårare att beräkna skatteinkomsterna av avfallsskatten. I samband med
revideringen breddades skattebasen och höjdes
avfallsskatten.
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2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

11.10
-20 000 000
90 000 000
41 912 103
45 349 687
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 1 675 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av andelar i den fond för frivilligorganisationer,
Fondo FED, som upprättats i Nicaragua som
ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och
Norges, Nederländernas och Luxemburgs utrikesministerier samt det österrikiska utveck-

lingssamarbetsverket ADA och den tyska
utvecklingssamarbetsorganisationen
GIZ.
Motsvarande utgifter har budgeterats under
moment 24.30.66.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 675 000
11 230 000
16 385 841
5 727 695

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 2 961 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget baserar sig på att
de slutbetalningar för årsprogrammen för 2008
som beräknats bli intäktsförda till Finland år
2010 har överförs till att bli intäktsförda år
2011.

Beräknade inkomster (1 000 euro)
Årsprogram

2007

2008

2009

2010

2011

Sammanlagt

Flyktingfonden
Fonden för de yttre gränserna
Integrationsfonden
Återvändandefonden
Sammanlagt

2 360
390
2 750

640
2 663
383
66
3 752

880
2 500
390
260
4 030

-

1 000
3 420
580
530
5 530

2 520
10 943
1 743
856
16 062
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12.31

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 961 000
13 101 000
5 051 183
9 085 465

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 350 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av
återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på basis
av antalet asylsökande.

€

Beräknade inkomster
Återbetalningar av anslag som beviljats
förläggningarna
Inkomster av försäljning av beslagtagna
föremål
Övriga inkomster
Sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

350 000
50 000
50 000
450 000

350 000
100 000
1 038 842
68 619

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 11 727 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av intäktsföring av EU:s direkta byggstöd för sådana kostnader som har betalats under investeringsmoment 31.10.78 för följande projekt: en
slutbetalning på 7 090 000 euro av 2009 års
stöd för projektet Lahtis—Vainikkala, ett förskott på 1 301 000 euro på 2011 års stöd för
ringbanan för Helsingfors—Vanda flygplats,
ett förskott på 457 000 euro på 2011 års stöd
för banprojektet Lahtis—Vainikkala, en slutbetalning på 2 270 000 euro av 2010 års stöd
för banprojektet Seinäjoki—Uleåborg och ett
förskott på 609 000 euro på 2011 års stöd för
banprojektet Karleby—Ylivieska. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment 31.10.20.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

11 727 000
7 734 000
23 353 691
8 083 686

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 42 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Inkomsterna utgörs av inkomster som influtit till Trafikverket från återkrävda fartygsstöd.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

42 000
58 000
192 959
10 673 835

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 170 000 euro.

F ö r k l a r i n g : I enlighet med gruvlagen
(621/2011) överförs uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket. Inkomstökningen baserar sig på arbets-

31

12.39
och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1302/2010), som har utfärdats med
stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

170 000
2 530 000
1 147 402
1 406 876

39. Övriga inkomster av blandad natur
04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett tilllägg på 24 577 000 euro.

Förklaring:
Återtagande av anslag enligt
moment
Moment 26.01.22
Moment 28.60.20
Moment 28.90.20
Moment 30.01.40
Moment 32.30.63
Sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

€
797 000
220 000
3 560 000
5 000 000
15 000 000
24 577 000

24 577 000
50 000 000
470 872 868
58 702 529
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Avdelning 15
LÅN

02. Användning av överskott
01. Användning av överskott
Under momentet antecknas 1 797 000 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt 3 b § 1 mom. (ändr.
1096/2009) i lagen om statsbudgeten kan efter
det att statsbokslutet färdigställts högst det kumulativa överskott som statsbokslutet visar användas som täckning för anslagen i tilläggsbudgetarna för samma finansår och i budgeten

för det följande finansåret. Bokslutet för finansåret 2010 uppvisar ett kumulativt överskott på 1 797 980 010,02 euro. Det belopp
som av det kumulativa överskottet tas som
täckning för budgeten budgeteras under ett
eget inkomstmoment, men tas i bokslutet in
som en egen post efter inkomstavdelningarna.
2011 III tilläggsb.

1 797 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet avdras 1 763 915 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåning till
nominellt värde antecknas ett avdrag på
1 747 512 000 euro, varvid beloppet av nettoupplåningen till nominellt värde är
6 533 475 000 euro år 2011. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av
nettoinkomsterna till 6 433 475 000 euro år
2011.
På basis av den faktiska upplåningen och
skuldhanteringen 2011 beräknas även emissionsförlusterna öka med 50 miljoner euro.

Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
(netto)
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

6 533
-90
-10
6 433

-1 763 915 000
-814 591 000
941 356 000
8 070 625 000
11 272 089 213
10 264 465 191
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ANSLAG

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

20. Riksdagens justitieombudsman
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Vid justitieombudsmannens kansli kan
fr.o.m. den 1 januari 2012 inrättas en tjänst
som direktör för Människorättscentret.
F ö r k l a r i n g : Genom den ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman som
träder i kraft den 1 januari 2012 (535/2010) inrättas det ett Människorättscenter vid justitieombudsmannens kansli. Centret är ett operativt
sett självständigt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentret har en
direktör som utnämns av riksdagens justitieombudsman för en mandatperiod om fyra år
efter att justitieombudsmannen fått grundlagsutskottets ställningstagande. Utöver direktören

ska Människorättscentret ha två sakkunnigtjänster. Beslut om lönerna till direktören och
de andra tjänsterna fattas av riksdagens kanslikommission.
Anslaget under momentet får användas till
löneutgifter för direktören och till utgifter som
föranleds av inledandet av Människorättscentrets verksamhet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
5 331 000
5 209 117
5 096 336
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli
01. Omkostnader för Republikens presidents
kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
379 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 79 000 euro av lönejusteringar
och 300 000 euro av tillfälligt ökade underhållskostnader för fastigheter, till följd av att
ombyggnaden av fastigheterna har fördröjts.
Detta föranleder ett avdrag på 300 000 euro
under moment 22.02.75.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

379 000
8 275 000
7 847 000
7 339 000

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras
300 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen föranleds av
att ombyggnaden har fördröjts. Fördröjningen
medför tilläggsutgifter under omkostnadsmomentet, och därför höjs anslaget under moment
22.02.01 med 300 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-300 000
7 000 000
3 000 000
1 300 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
706 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar, renoveringar av
mötesutrymmen och statsrådsborgens pressrum samt av ett projekt för strukturering av
stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

706 000
27 777 000
27 147 000
27 281 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
723 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att antalet anställda får uppgå till högst 54, varav 19
är medlemmar av statsrådet och 35 specialmedarbetare.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av höjningen av ministrarnas arvoden och specialmedarbetarnas löner samt av
justeringar till följd av regeringsprogrammet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

723 000
5 045 000
4 884 163
4 752 143

30. Justitiekanslersämbetet
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
144 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar och av vissa utgif-

ter för personaltjänster och personalutveckling.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

144 000
3 181 000
3 050 000
3 026 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 529 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 371 000 euro av lönejusteringar och 158 000 euro av att prissättningen vid

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 529 000
200 437 000
204 915 000
204 287 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:
Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositions- III tilläggsb.,
plan förändring +/01.
03.
04.
05.
06.
07.

Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia
(UNMIL-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien
och Hercegovina
Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan
(UNMIS-insatsen)

Ändrad
dispositionsplan

7 430 000

-

7 430 000

260 000

-

260 000

5 275 000
4 290 000

+500 000

5 275 000
4 790 000

790 000

-

790 000

260 000

-

260 000
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24.10
08.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i
Afghanistan (ISAF-insatsen)
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller
för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
10. Utgifter för Atalanta-insatsen
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
15. Utgifter för EU:s insats i Libyen
Sammanlagt

F ö r k l a r i n g : Med anledning av förberedelserna inför NRF-verksamheten (Nato Response Forces Pool) anvisas år 2011 en post av
engångsnatur på 500 000 euro under punkt 05
i dispositionsplanen under momentet. Anslaget
ska användas till utbildning i krishantering för
de styrkor som finns i registret över Finlands
krishanteringsstyrkor, till evaluering samt till
övningar i anslutning till detta, inbegripet kostnaderna för deltagande i övningar. Finland deltar dessutom med fyra stabsofficerare i EU:s
insats i Libyen. Av denna anledning fogas det
en ny punkt till dispositionsplanen under momentet: 15. Utgifter för EU:s insats i Libyen.
Till punkten riktas 245 000 euro. De ovan
nämnda anslagsbehoven täcks med medel under punkt 09 i dispositionsplanen, från vilken
det dras av 745 000 euro.

22 121 000

-

22 121 000

10 898 000
6 758 000
250 000
58 332 000

-745 000
+245 000
-

10 153 000
6 758 000
250 000
245 000
58 332 000

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
58 332 000
47 921 060
52 412 051

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000
euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

01. Civil krishantering
02. Valobservatörer
03. Fredsförmedling
Sammanlagt

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

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsb.,
tillägg

Ändrad
dispositionsplan

17 548 000
400 000
400 000
18 348 000

+3 000
+3 000

17 551 000
400 000
400 000
18 351 000

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 000
18 348 000
17 499 001
15 290 861
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24.30
30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 675 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter för den fond (Fondo FED) för frivilligorganisationer som upprättats i Nicaragua som
ett gemensamt projekt mellan ministeriet, Norges, Nederländernas och Luxemburgs utrikes-

ministerier, det österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen GIZ.
Motiveringen till momentet kompletteras
även så att anslaget under punkt 9 i dispositionsplanen också får användas till betalning
av gåvo- och garantiavgiftsandelar enligt modellen för finansiering med blandkredit.
Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsplan
1.
2.

Multilateralt utvecklingssamarbete
236 224 000
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och
regioner
306 980 0001)
3.
Europeiska utvecklingsfonden
53 720 000
4.
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
54 378 000
5.
Humanitärt bistånd
78 000 000
6.
Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner
och utvecklingspolitisk information
9 546 000
7.
Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern
revision
2 500 000
8.
Understöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om
utvecklingssamarbetet
88 000 000
9.
Räntestödsinstrumentet
14 900 000
Sammanlagt
844 248 000
1)

III tilläggsb.,
tillägg

Ändrad
dispositionsplan

-

236 224 000

+1 675 000
-

308 655 000
53 720 000
54 378 000
78 000 000

-

9 546 000

-

2 500 000

+1 675 000

88 000 000
14 900 000
845 923 000

I anslaget ingår 400 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA, 8 065 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Danmarks ambassad i Maputo, 15 000
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Kanadas ambassad i Maputo samt 1 250 000 euro i utgifter för
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av betalningen av utgifter för den
fond (Fondo FED) för frivilligorganisationer
som upprättats i Nicaragua som ett gemensamt
projekt mellan ministeriet, Norges, Nederländernas och Luxemburgs utrikesministerier, det
österrikiska utvecklingssamarbetsverket ADA
och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen GIZ, och anslaget anvisas under punkt 2
(Utvecklingssamarbete med enskilda länder

och regioner) i dispositionsplanen. Motsvarande inkomster från samarbetsparterna har antecknats under moment 12.24.99. Tilläggsanslaget ökar inte Finlands medfinansiering för
programmet och påverkar inte heller beloppet
på Finlands offentliga bistånd.
Utrikesministeriet har beslutat att införa en
modell med blandkredit vid uträkningen av gåvograden för räntestödskrediter, där den gåvograd på 35 % som krävs enligt principerna i

24.30
OECD:s exportkreditkonsensus uppnås genom
en kombination av gåvobistånd och räntestöd.
Modellen genomförs genom en teknisk ändring i uträkningen av gåvograden och räntestödsinstrumentet ändras eller utvidgas inte till
några andra delar i detta sammanhang. Rubriken för punkt 9 (Räntestöd) i dispositionsplanen ändras till Räntestödsinstrumentet, och
från medlen under punkten betalas även gåvo-
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andelar enligt blandkreditmodellen. Ändringen kräver inga tilläggsanslag.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 675 000
844 248 000
743 596 000
732 909 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
258 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 14 000 euro, som föranleds av att prissättningen vid Servicecentret
för statens ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet) förenhetligats, och som tillägg
272 000 euro på grund av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

258 000
25 704 000
25 765 000
26 194 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
566 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 66 000 euro av lönejusteringar
och 500 000 euro av kostnaderna för underhåll
och utvecklande av Rättsregistercentralens informationssystem.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

566 000
7 129 000
6 549 000
6 476 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

30 000
1 854 000
1 990 000
1 842 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Motiveringen under momentet ändras så att
anslaget får användas
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av
olyckor och vissa andra händelser (525/2011),
Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete.
F ö r k l a r i n g : Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och andra händelser trädde i
kraft den 1 juni 2011. Genom lagen upphävdes
lagen om undersökning av olyckor (373/1985).
Utredningar som utförs av Olycksutredningscentralen omfattas även av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010
om utredning och förebyggande av olyckor

41

25.01
och tillbud inom civil luftfart samt av två direktiv och två internationella avtal. Enligt bestämmelserna har statsrådet inte någon annan
behörighet än att tillsätta en utredningskommission för utredning av s.k. exceptionella
händelser.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
8 860 000
9 782 920
9 555 846

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
240 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella
autonomi (högst)
Understöd för anskaffning av möbler och AV-utrustning
till samekulturcentrumets förvaltningslokaler (högst)
Övriga understöd (högst)
Sammanlagt

Fullmakt
Sametinget får under 2011 ingå hyresavtal
om samekulturcentrumets nybyggnad med Senatfastigheterna. Hyresavtalet får inklusive de
hyresavtal som ingåtts 2008 och 2010 föranleda årliga utgifter till ett belopp av högst
1 481 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 30 000 euro av kostnader för
skötseln av ordförandeskapet i Samiska parlamentariska rådet, 10 000 euro av kostnaderna
för utredning av den mervärdesskatt som hänför sig till startandet av verksamheten vid samekulturcentrumet och 200 000 euro av kostnader för anskaffning av möbler, textilier och
mattor till samekulturcentrumets förvaltningslokaler.
Samtetinget fick med stöd av den fullmakt
som beviljats i budgeten för 2008 rätt att ingå
ett hyresavtal med Senatfastigheterna om samekulturcentrumets nybyggnad, så att den ökning av kostnaderna som föranleds av hyresavtalet från ingången av 2011 får uppgå till högst
1 200 000 euro på årsnivå förutsatt att finansieringen ur EU:s strukturfondsprogram utgör

Ursprunglig
dispositionsplan

Tillägg

Ändrad
dispositionsplan

1 751

+40

1 791

250
620
2 621

+200
+240

450
620
2 861

minst 5 000 000 euro av byggnads- och materialkostnaderna. Hyran baserade sig, enligt vad
som konstaterats i budgeten för 2008, på ett
kostnadsförslag på 11 600 000 euro (kostnadsnivån våren 2007 utan mervärdesskatt).
Med stöd av den fullmakt som beviljades i
den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 fick Sametinget rätt att ingå hyresavtal om samekulturcentrumets nybyggnad med Senatfastigheterna. Hyresavtalet får inklusive det hyresavtal
som ingåtts 2008 föranleda årliga utgifter till
ett belopp av högst 1 370 000 euro. Hyran baserar sig enligt den fjärde tilläggsbudgeten för
2010 på ett kostnadsförslag som på basis av entreprenadanbuden preciserats till 14 900 000
euro. Den ökning av hyreskostnaderna som
föranleds av det höjda kostnadsförslaget är
utan något nytt EU-stöd 281 000 euro på årsnivå. Avsikten var att för de höjda byggnadskostnaderna för projektet erhålla minst 1 200 000
euro i finansiering ur EU:s strukturfondsprogram, vilket skulle ha motsvarat strukturfondens ursprungliga finansieringsandel. Ökningen av kapitalhyran skulle då ha uppgått till
högst 170 000 euro på årsnivå, dvs. i den mån
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fullmakten höjdes i den fjärde tilläggsbudgeten
för 2010. Eftersom någon finansiering för de
höjda byggnadskostnaderna inte erhölls ur
EU:s strukturfondsprogram är den ökning av
kapitalhyran som detta föranleder högst

111 000 euro på årsnivå. Det föreslås att fullmakten höjs med 111 000 euro.
Till följd av de ändringar som gjorts i motiveringens beslutsdel ändras fullmaktstablån
enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter
föranleder (1 000 euro)
2011 2012 2013 2014 2015 fr.o.m. 2016
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal
Förbindelser som ingåtts före 2011
Förbindelser år 2011
Fullmakt sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-

1 370
111
1 481

1 370
111
1 481

1 370
111
1 481

1 370
111
1 481

1 370/år
111/år
1 481/år

240 000
2 621 000
2 301 750
2 099 950

10. Domstolar och rättshjälp
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
97 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 100 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 3 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

97 000
8 474 000
8 233 000
8 061 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 123 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 3 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecen-

tret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

120 000
10 340 000
10 183 000
9 650 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
3 519 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 759 000 euro på
grund av lönejusteringar, 900 000 euro på
grund av behovet av att förkorta behandlingstiderna vid tingsrätterna och 82 000 euro på
grund av bevisupptagning i utlandet. Dessutom
har vid ändringen av anslaget som avdrag beaktats 222 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomioch personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats. Den kraftiga ökningen av antalet summa-
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riska ärenden har lett till längre behandlingstider.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 519 000
235 579 000
233 270 000
235 412 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
601 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 387 000 euro på grund
av lönejusteringar och 250 000 euro i överföring från moment 25.10.05 till förvaltningsutgifter för allmän intressebevakning samt som
avdrag 36 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomioch personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut
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601 000
27 481 000
26 578 000
26 458 000

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 79 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 171 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 250 000
euro i överföring till moment 25.10.04 till förvaltningsutgifter för allmän intressebevakning.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-79 000
14 451 000
14 811 000
16 167 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 114 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 1 252 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
138 000 euro på grund av att prissättningen vid

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 114 000
98 806 000
97 831 000
94 078 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
541 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 504 000 euro på grund

av lönejusteringar och 73 000 euro för bevisupptagning i utlandet samt som avdrag 36 000
euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
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2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

25.40
541 000
43 835 000
42 937 000
39 893 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 005 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 174 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
169 000 euro på grund av att prissättningen vid

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 005 000
219 499 000
219 859 000
213 640 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
340 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 266 000 euro av lönejusteringar
och 74 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

340 000
22 025 000
22 390 000
24 128 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
64 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

64 000
471 000
1 204 000
25 234 000

21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att endast inkomster som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare kan redovisas som netto under momentet.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget

—
426 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
797 000 euro.
Av det anslag på 9 515 000 euro som budgeterats i budgeten för 2009 och ombildats till ett
treårigt reservationsanslag i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 återtas en del på 797 000
euro som inte använts och återbudgeteras för år
2011.
Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att endast inkomster som betalats
till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare kan redovisas som netto under momentet.
F ö r k l a r i n g : Återtagandet och ombudgeteringen av anslaget föranleds av den oanvända betalningsandelen för Europeiska flyk-
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tingfonden. Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

797 000
10 540 000
8 656 000
12 357 999

65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag
till internationella organisationer utomlands
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
191 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för betalning av
årsavgiften för goAML1)samt medlemsavgifterna för Prüm-EUCARIS2), IAGR3)och
EASG4).
1)

goAML= ett informationssystem för utredning av
penningtvätt som upprätthålls av UNODC
(United Nations Office on Drugs and Crime)

2)

Med hjälp av Prüm-EUCARIS-systemet kan Prümmedlemsländerna söka uppgifter om fordon ur
varandras system

3)

IAGR=International Association of Gaming
Regulators, en världsomfattande förening för penningspelsbranschen

F ö r k l a r i n g : Till följd av de ändringar
som gjorts i motiveringens beslutsdel ändras
den beräknade användningen av anslaget enligt följande:
€

Beräknad användning av anslaget
Interpol
FATF
Schengen C-SIS
Sisnet
FIUNET
Egmont
IGC
IOM
ICMPD
Cospas-Sarsat
ICAO PKD
goAML
Prüm-EUCARIS
IAGR och EASG
Sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut
4) EASG=The

506 000
25 000
140 000
45 000
20 000
15 000
80 000
270 000
5 000
45 000
42 000
180 000
25 000
1 000
1 399 000

191 000
1 208 000
1 172 227
1 813 000

European Association for the Study of

Gambling

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
9 860 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 928 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats
och 8 932 000 euro av lönejusteringar, varav

29 000 euro som ett belopp av engångsnatur
för år 2011.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

9 860 000
687 053 000
688 133 000
664 541 680

26.20
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20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 914 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 2 652 000 euro av lönejusteringar och 262 000 euro av att prissättningen vid
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 914 000
221 071 000
223 775 000
219 511 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för reparation av
en skada på Gränsbevakningsväsendets Super
Puma-helikopter.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det anslag som beviljats för Gränsbevakningsväsendets
patrullbåtsanskaffning
också får användas för betalning av utgifter orsakade av stegringen i kostnadsindex.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras på så sätt
att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå avtal som gäller anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg så att staten föranleds utgifter för användningen av fullmakten till ett belopp av högst 97 000 000 euro. Anskaffningen
infaller åren 2009—2013.

Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå avtal om anskaffning av högst fyra tvåmotoriga helikoptrar inberäknat utrustning och reservdelar samt om utbildning av personal.
Förklaring:
Av det anslag på
1 200 000 euro som Gränsbevakningsväsendet
beviljades i den andra tilläggsbudgeten 2009
för reparation av en flygskada på en AB 412helikopter har ca 424 000 euro inte använts.
Detta anslag fördelas för reparation av skador
som uppkommit i samband med en skada på
Super Puma-helikopterns landställ.
För patrullbåtsanskaffning har man ansökt
om finansiering till ett belopp av 3 000 000
euro ur EU:s fond för de yttre gränserna, vilket
i motsvarande mån minskar behovet av budgetfinansiering. Det inbesparade anslaget används för betalning av utgifter orsakade av
stegringen i kostnadsindex. Stegringen i kostnadsindex beräknas uppgå till 500 000—
800 000 euro.
I den andra tilläggsbudgeten 2009 beviljades
Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg som förnyades i den första tilläggsbudgeten 2010 och i budgeten för 2011. Kostnadsförslaget för projektet var 57 000 000 euro.
Åren 2009 och 2010 har sammanlagt
10 400 000 euro reserverats för planering och
administration samt reseutgifter i samband
med anskaffningen samt för själva anskaffningen.
Den finansiering som oljeskyddsfonden
eventuellt beviljar för projektet intäktsförs under moment 12.26.99.
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Patrullbåtsanskaffningar
Ersättande av AB/B 412-helikopterflottan
Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg
Fullmakter sammanlagt

2011

2012

2013

2014

Sammanlagt
fr.o.m.
2011

6 310
18 600
24 910

4 000
22 000
16 000
42 000

22 000
52 000
74 000

18 000
18 000

10 310
62 000
86 600
158 910

Genom justeringen av beställningsfullmakten för helikopteranskaffningen förbättras
Gränsbevakningsväsendets och statens ställning i konkurrensutsättningen av anskaffningen samt möjliggörs utnyttjandet av olika anbudsalternativ då man besluter om anskaffningen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
24 910 000
22 710 000
12 910 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
126 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 112 000 euro av lönejusteringar
och 14 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
679 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 646 000 euro av lönejusteringar
och 33 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2011 III tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

126 000
14 029 000
14 396 000
15 970 000

679 000
—
58 693 000
56 274 000
54 177 000

26.40
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40. Invandring
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
324 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 212 000 euro av lönejusteringar,
12 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats och 100 000
euro av en överföring av två årsverken från
moment 32.01.02.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

324 000
18 643 000
20 253 000
18 668 000

03. Främjande av invandrares integration
och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
420 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring
till moment 26.40.30, eftersom den inledande
kartläggningen betalas av anslaget under det
momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

-420 000
1 381 000
1 859 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
420 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen under
momentet på så sätt att anslaget också får användas till kostnader för en inledande kartläggning enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring
från anslaget under moment 26.40.03 och föranleds av att lagen om främjande av integration innehåller bestämmelser om den inledande kartläggning för invandrare som kommunen
eller arbets- och näringsbyrån gör.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

420 000
102 056 000
83 429 140
4 955 591

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
71 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

71 000
86 317 000
97 027 356
119 031 591
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
261 000 euro.
En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m.
den 1 november 2011.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 142 000 euro av lönejusteringar,
95 000 euro av löneutgifter och andra utgifter

för statssekreteraren samt 24 000 euro av prisstegringen på elenergi.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

261 000
18 645 000
18 732 000
15 076 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
27 097 000 euro.
Fullmakter
Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter (beställningsfullmakten för omkostnader år 2011) höjs med 14 251 000 euro så att
användningen av beställningsfullmakten får
föranleda staten utgifter på högst 82 691 000
euro åren 2011—2014.
Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för kompletterande anskaffningar av bruksfordon (beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon) höjs med
10 700 000 euro så att användningen av be-

ställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 28 700 000 euro åren 2011—2013.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 12 884 000 euro av avtalsenliga
lönejusteringar, 5 000 000 euro av stigande
bränslepriser, 3 600 000 euro av prisstegringen
på elenergi och 1 200 000 euro av reparationer
av ett skadat Hornet-plan (HN 428). Vid ändringen av anslaget har dessutom som avdrag
beaktats 2 441 000 euro som en kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2010 och som tillägg 6 854 000
euro som en överföring från moment 27.10.18.
Den materiel som är planerad att anskaffas
med det anslag som ska överföras är inte sådan
försvarsmateriel som överensstämmer med
grunderna för användning av anslaget under
moment 27.10.18, och därför måste finansieringen flyttas till moment 27.10.01.
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Behovet av tilläggsanslag för bränsleanskaffningar baserar sig särskilt på den kraftiga
prisstegringen på flygbränsle 2011. Prisstegringen på elenergi beror på att börspriserna på
el har stigit, vilket man inte kunde veta då försvarsmaktens energiavtal för 2011 upprättades. Det anslag på 1,2 miljoner euro som anvisas för 2011 för reparation av det skadade HN
428 -planet täcker arbetets andel av totalkostnaderna på ca 3,7 miljoner euro.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnaderna år 2011
beror på sådana anskaffningar inom utvecklingsprogrammet som enligt budgetmotive-

ringarna inte hör till moment 27.10.18 och flyttas därför till moment 27.10.01. Höjningen av
maximibeloppet för fullmakten beror dessutom på reservdelsanskaffningar för underhåll.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon beror på att grunderna
för anskaffningarna har ändrats efter 2010 års
budget så att den materiel som anskaffas klassificeras som civil materiel.
Till följd av de ändringar som föreslås i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för service och underhåll
som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster
Beställningsfullmakten för upphandling av
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009
Beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 2009—2010)
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen 2005 och 2005M
Beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas
underhållsförband (IVVV 1)
Beställningsfullmakten för upprätthållande och
utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)
Beställningsfullmakten för anskaffningar för
utvecklingsprogrammen 2009 (KEHO 2009)
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010
Beställningsfullmakten för Utrustning för
stridsmän 2010
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel

2011

2012

2013

Sammanlagt
fr.o.m
2011
2014 2015—

1 974

1 973

1 974

5 921

1 800

1 750

2 000

2 200

7 750

1 392

1 392

1 392

1 392

5 568

62 107
8 351

62 772
4 000

61 628
4 000

2 800

2 100

58 092 113 565 358 164
16 351
4 900

8 000
2 000

8 000
3 000

3 000

3 000

11 000

4 048

4 048

940

1 140

1 800

1 331
44 584

582
21 099

1 913
65 683

6 000

6 000

12 000

4 581

4 581

4 581

2 300

4 581

6 180

15 088

33 412
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Beställningsfullmakten för avtal om service och
underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale
NG (ITO90MOD service)
3 000
3 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt
152 908 113 389
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011
Beställningsfullmakten för kompletterande
anskaffningar av bruksfordon
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakterna sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 000
83 375

3 000
12 000
74 565 128 653 552 890

12 962

46 906

12 842

9 981

82 691

6 500
19 462

21 930
68 836

270
13 112

9 981

28 700
111 391

172 370 182 225

96 487

27 097 000
1 698 738 000
1 632 504 000
1 552 123 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras
152 412 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 37 909 000 euro användas
för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index
och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakter
1) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs
till 2014 utan att det sammanlagda beloppet av
beställningsfullmakten på 601 444 000 euro
ändras.
2) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av
försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) förlängs
till 2016 utan att det sammanlagda beloppet av
beställningsfullmakten på 534 084 000 euro
ändras.
3) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar
(PKILPU 2008) förlängs till 2015 utan att det
sammanlagda beloppet av beställningsfullmakten på 110 000 000 euro ändras.

84 546 128 653 664 281

4) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2009 (PVKEH 2009) minskas
med 22 397 000 euro till 1 209 794 000 euro
och betalningstiden för utgifterna förlängs till
2016.
5) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2010 (PVKEH 2010) minskas
med 157 000 euro till 499 655 000 euro.
6) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTKPROTO 2010) minskas med 600 000 euro till
68 780 000 euro.
7) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2011 (PVKEH 2011) minskas
med 6 660 000 euro till 145 643 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget
är 152 412 000 euro, varav 138 651 000 euro
föranleds av en överföring av betalningar från
2011 till senare år, 6 907 000 euro som avdrag
som en kostnadsnivåjustering i enlighet med
den faktiska indexutvecklingen och 6 854 000
euro som en anslagsöverföring till moment
27.10.01.
I samband med den tidsmässiga anpassningen av betalningar av anskaffningar som hänför
sig till Foreign Military Sales (FMS) minskas
betalningsandelen för 2011 med sammanlagt
83 080 000 euro som överförs till åren 2012—
2016 så, att 66 257 000 euro överförs från beställningsfullmakten
PVKEH
2007,
16 803 000 euro från beställningsfullmakten
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PKILPU 2008 och 20 000 euro från beställningsfullmakten PVKEH 2009. Genom en förlängning av utbetalningstiden för utgifterna
kommer anslagen bättre att motsvara de beräknade leveranstidtabellerna för den försvarsmateriel som anskaffas från Förenta staterna genom FMS-avtalet.
Från betalningsandelen för 2011 för beställningsfullmakten VYV 2 avdras 6 471 000 euro. Genom en senareläggning av utgifterna för
beställningsfullmakten och en förlängning av
utbetalningstiden, kommer anslagen bättre att
motsvara betalningstidtabellen för avtalet om
serieanskaffning av AMOS-granatkastarfordon till försvarsmakten.
Betalningsandelen för 2011 för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006) minskas
med 54 100 000 euro och flyttas till 2012. Genom en senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten kommer anslagen bättre
att motsvara den ändrade leverans- och betalningstidtabellen för minröjningsfartyget Purunpää som skaffas från Italien. Byggandet och
leveransen av Purunpää har försenats bl.a. till
följd av översvämningsskador på varvet och av
marinen beställda tilläggsarbeten, som är nödvändiga för kapaciteten.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2009 föranleds av att
15 490 000 euro av fullmaktens betalningsandel för 2012 flyttas till moment 27.10.01 samt
av att kostnadsnivåjusteringen på 6 907 000

euro riktas till fullmaktens betalningsandel för
2011.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2010 föranleds av en
anslagsöverföring på 157 000 euro från betalningsandelen för 2011 till moment 27.10.01.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2011 föranleds av en
anslagsöverföring på 6 660 000 euro till moment 27.10.01, varav andelen för 2011 är
3 697 000 euro. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det framgått att all materiel som är planerad att anskaffas inte är försvarsmateriel som överensstämmer med grunderna för användning av anslaget
under moment 27.10.18, och därför måste finansieringen av PVKEH 2009, PVKEH 2010,
PVKEH 2011 och annan finansiering av försvarsmaterielanskaffningar på sammanlagt
3 000 000 euro flyttas till moment 27.10.01.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2010 föranleds
av en anslagsöverföring till övriga försvarsmaterielanskaffningar.
Ändringarna i beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs
inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringar i beslutsdelen i motiveringen och ändringar i fullmakternas årliga
maximibelopp ändras fullmaktstablån enligt
följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av
fullmakter (1 000 euro)
Sammanlagt fr.o.m.
2011
2011
2012
2013
2014 2015—
Gamla beställningsfullmakter
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)
Kompletterande av beredskapsförbandens
utrustning (VYV 2)
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2006)

18 573

23 251

23 250

5 972

5 500

2 000

3 529

9 331

26 950

54 500

69 300

3 287

68 361
13 472

2 190

42 000
123 800
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Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2007)
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2008)
Effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)
Strategisk transportkapacitet (SAC)
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2009)
varav Utveckling av luftförsvaret
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2010)
Teknisk forskning, produktutveckling och
projektberedning 2010 (TTK-PROTO
2010)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Ny beställningsfullmakt
Materiell utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2011)
Fullmakterna sammanlagt

10 752

32 771

18 906

14 496

9 180

9 040

11 210

5 227

18 197
1 920

17 518

8 140

7 437

3 708

55 000
1 920

177 491 203 614 197 904 173 628
10 000
8 750 102 343

68 952

821 589
121 093

143 367 125 888 105 279
25 950

55 003

1 400

22 036

34 657

50 200
93 085 1 682 883

2 000

145 643

524 434 585 667 417 075 208 265

93 085 1 828 526

-152 412 000
737 755 000
574 485 000
709 171 000

66 604

97 350

374 534

469 431 519 063 395 039 206 265

Efter de ändringar som gjorts beräknas av
anslaget 469 431 000 euro användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 55 003 000
euro till betalning av utgifter för den beställningsfullmakt för materiell utveckling av försvarsmakten 2011 som beviljades 2011,
23 000 000 euro till betalning av utgifter för
ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter samt 37 909 000
euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

22 850

20 425

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att avtal får ingås under 2011 för det obundna
belopp som omfattas av beställningsfullmakten inom ramen för fullmaktens totala belopp.
F ö r k l a r i n g : Anslaget grundar sig på
den beställningsfullmakt på 41 miljoner euro
som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten
för 2007 för anskaffning av Hawk Mk 66-plan.
Beställningsfullmakten utökades med 13,8
miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten för
2009 och betalningstiden för utgifterna förlängdes till 2012. Med anledning av det som
anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag
under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
12 500 000
2 600 000
3 500 000
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30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
146 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring i dispositionsplanen (euro)

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-insatsen)
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien
och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i
Afghanistan (ISAF-insatsen)
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan
(UNMIS-insatsen)
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia
(UNMIL-insatsen)
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s
stridsgrupper under utbildningstiden samt för överföringsersättningar
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
12. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Tchad och
Centralafrikanska republiken
13. Utgifter för Atalanta-insatsen
14. Utgifter för EU:s insats i Libyen
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för
förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggsbudgeten

Ändrad
dispositionsplan

11 100 000

-73 000

11 027 000

210 000
3 020 000

-

210 000
3 020 000

19 100 000

-

19 100 000

40 000

-

40 000

40 000
4 497 000

-

40 000
4 497 000

10 000 000

-

10 000 000

4 465 000
320 000

-

4 465 000
320 000

1 500 000
4 600 000
-

-73 000
+285 000

1 427 000
4 600 000
285 000

728 000
59 620 000

-285 000
-146 000

443 000
59 474 000

01.

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en
kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2010 och det riktas till
punkterna 01 och 12 i dispositionsplanen. Finland deltar med fyra stabsofficerare i EU:s insats i Libyen. Till dispositionsplanen under
momentet fogas därför en ny punkt 14 Utgifter
för EU:s insats i Libyen. Utgifterna för insat-

sen 285 000 euro täcks genom en anslagsöverföring från punkt 20 i dispositionsplanen.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-146 000
59 620 000
59 137 000
55 814 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
3 017 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 429 000 euro av lönejusteringar,
2 500 000 euro av en överföring från moment
28.10.01 som återbäring av ett tidigare överfört
anslag och 88 000 euro av att prissättningen

vid Servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 017 000
32 368 000
34 697 000
33 586 000

10. Beskattningen och tullväsendet
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 661 000 euro.
Fullmakt
Skatteförvaltningen får ingå hyresavtal om
en lokal på högst 10 500 kvadratmeter i de renoverade lokalerna i det forna fängelset i Kakola i Åbo så att den utgiftsökning som följer
av hyrningen på årsnivå uppgår till högst
800 000 euro fr.o.m. 2014.
F ö r k l a r i n g : I behovet av tilläggsanslag
har som tillägg beaktats 4 161 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
2 500 000 euro i överföring till moment
28.01.01 som återföring av ett tidigare överfört
anslag.

Verksamhetsförutsättningarna för skatteförvaltningen inom Åboregionen och dess användning av lokaler förbättras genom att funktionerna vid tre separata kontor som är i dåligt
skick koncentreras till gemensamma lokaler
som renoveras till modernt skick. Lokalarrangemangen minskar behovet av lokaler med cirka
en fjärdedel och stöder samtidigt bevarandet av
den historiska fängelsefastigheten och utnyttjandet av det forna fängelseområdet även för
det övriga samhällsbyggandets behov i enlighet med den detaljplan som gjorts upp i samarbete med Åbo stad.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 661 000
397 022 000
395 311 000
375 691 000

28.20
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 803 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 803 000
157 742 000
163 840 000
162 617 000

96. Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro.
Anslaget får användas till utgifter orsakade
av ersättningar för vissa farledsavgifter som
har tagits ut till för stora belopp före år 2006.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds till största delen av att antalet beslut
som ska rättas är större än den ursprungliga behovskalkylen samt av att domstolens beslut har
utvidgats att gälla även i sådana fall där ett fartyg seglar under ett tredjelands flagg, men redaren finns inom Europeiska gemenskapen.
Yrkande på efterdebitering och jämkning av
farledsavgifter är fortfarande under behandling
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i domstol. Rättelseyrkanden i fråga om farledsavgifter som tagits ut före 2006 kan komma att
framställas till staten till ett sammanlagt belopp av ca 44 miljoner euro.
Tullen är den myndighet som i enlighet med
lagen om farledsavgift (708/2002) har tagit ut
farledsavgiften. Det är därför tullen som kommer att bereda beslut om rättelse av farledsavgifter och betala tillbaka de farledsavgifter som
ska återbetalas med stöd av principen om ickediskriminering.
2011 III tilläggsb.
2009 bokslut

7 000 000
37 000 000

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
17 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det har visat sig att utförseln av bilar som är berättigade till återbäring
är betydligt mindre än beräknat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

-17 800 000
18 000 000
7 577

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
1 601 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I anslagsminskningen har
som tillägg beaktats 399 000 euro på grund av
lönejusteringar och som avdrag 2 000 000 euro
i överföring till moment 28.40.01 för att trygga
regionförvaltningsverkets verksamhetsförutsättningar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-1 601 000
14 448 000
21 040 000
26 139 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

12 000
1 050 000
1 045 000
1 060 000
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06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
50 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

50 000
8 731 000
8 979 000
11 792 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
66 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en reform av lönesystemet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

66 000
10 000
982 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
480 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget föranleds
av att de ämbetsverksspecifika projekten för
införande av Kieku-datasystemet behöver utvidgas mer än beräknat. Syftet med den tillfälliga ökningen av resurser är att säkerställa
verkställandet av Kieku-reformen och att få till
stånd de produktivitetseffekter som eftersträvas.

2011 III tilläggsb.
2011 budget

480 000
1 200 000

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så
att Senatfastigheter berättigas att till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera för det eller de bolag som ska bildas mot en köpesumma
på 35,75 miljoner euro och under de villkor
som Senatfastigheter i övrigt fastställer överlåta tomterna 1, 2 och 3 (fastighetsbeteckning
91-2-15-1, 91-2-15-2 och 91-2-15-3) i kvarter
2015 i stadsdel nr 2 (Gloet) i Helsingfors samt
mot en köpesumma på 24 miljoner euro och
under de villkor som Senatfastigheter i övrigt
fastställer överlåta tomterna nr 1 och 2 (fastighetsbeteckning 91-2-18-1 och 91-2-18-2) i
kvarter 2018 i Helsingfors.
F ö r k l a r i n g : De tomter som ska överlåtas finns på Helsingfors stads område Tölöviken och har i fråga om kvarter 2015 en areal på
sammanlagt 4 473 m2 och i fråga om kvarter
2018 en areal på sammanlagt 4 203 m2. Det
högsta anbud som lämnades på fastighetsförmögenheten vid det öppna anbudsförfarandet
uppgick i fråga om tomterna i kvarter 2015 till
35,75 miljoner euro och i fråga om tomterna i
kvarter 2018 till 24 miljoner euro, vilka belopp
motsvarar egendomens gängse värde.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
—
—
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
573 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
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2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

573 000
44 857 000
44 566 000
46 072 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
57 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut
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03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
19 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

19 000
4 193 000
4 407 000
5 031 000

57 000
4 142 000
4 091 000
4 165 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
4 745 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 745 000 euro av lönejusteringar,
2 000 000 euro av en överföring från moment
28.20.01 och 2 000 000 euro av en överföring
från moment 28.40.02. Med anslagsöverföringarna tryggar man verkens verksamhetsförutsättningar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

4 745 000
50 005 000
50 681 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
1 576 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 424 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 2 000 000
euro som en överföring till moment 28.40.01
för att trygga regionförvaltningsverkens verksamhetsförutsättningar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-1 576 000
32 228 000
32 912 000
34 937 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
20. Främjande av välbefinnande i arbetet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
220 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till

sådana allmänna personalarrangemang som
produktivitetsprojekten och andra strukturomvandlingar och ändringar av verksamhetssätten förutsätter samt till att upprätta och vidta
stödåtgärder i anslutning till omplaceringen av
personal, till att utveckla nya stödformer med
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tanke på anpassningen och till information om
detta. Anslaget får användas för att anställa
personal motsvarande högst tre årsverken i
uppgifter för viss tid.
Av det treåriga reservationsanslag på
1 602 000 euro som i budgeten för 2009 budgeterats under moment 28.40.20 återtas
220 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av täckandet av löne- och andra ut-

gifter motsvarande tre årsverken vid enheten
Statens personaltjänster. Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som flyter in
under moment 12.39.04.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

220 000
675 000
800 000
1 602 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att utöver de utvecklings- och investeringsutgifter för projekt som ingår i utvecklingsprogrammen kan med anslaget även finansieras
ibruktaganden och driftsutgifter till den del de
inte debiteras hos användarna.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
7 343 000
14 909 000
7 610 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag
3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras som följer:
1) Den fullmakt som i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 beviljades under moment
28.70.01 för att i den första fasen av den centraliserade upphandlingen av ett ekonomi- och
personalförvaltningssystem för staten och inte-

grationslösningen i anslutning till det ingå avtal och förbindelser får användas år 2011 till
den del den inte använts 2010. Utgifterna till
följd av fullmakten får uppgå till sammanlagt
högst 41 577 000 euro.
2) Den fullmakt som i budgeten för 2011 beviljats för den andra fasen av det gemensamma
datasystemet för ekonomi- och personalförvaltningen sänks så att utgifterna år 2011 och
under senare år får uppgå till sammanlagt
högst 30 823 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Överföringen av fullmakten motsvarande 4 577 000 euro från projektets andra fas till projektets första fas följer av
att den ordning i vilken ämbetsverken inför
Kieku-systemet har ändrats jämfört med vad
som beslutats tidigare. Samtidigt ändras fasernas storlek mätt i eurobelopp, men de totala
kostnaderna förblir på tidigare överenskommen nivå.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
21 000 000
13 700 000
7 840 000

28.80
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80. Överföringar till Åland
F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats.
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
84 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
de inkomster som i statsbudgeten för 2011 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) blir högre
än beräknat.
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

84 000
3 809 000
-1 019 000
191 053 000
175 028 505
164 486 434

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
4 770 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Republikens president har
den 11 februari 2011 fastställt Ålandsdelegationens beslut enligt vilket beloppet av skattegottgörelsen för år 2009 uppgår till 19 767 938
euro.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

4 770 000
15 000 000
3 157 778
24 033 038

90. Stöd till kommunerna
20. Statens och kommunernas gemensamma
datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
3 560 000 euro.
Tilläggsanslaget får användas för att genomföra projekt som ingår i verksamhetsplanen för
KommunIT och för att sprida resultaten från
genomförda projekt. Genom KommunIT-projektverksamheten stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling
med målet att förbättra produktiviteten samt
främja kommunernas utvecklingsprojekt i informationsteknik och ibruktagandet av elektroniska arbetsformer. Beslut om projekten fattas i samarbete med kommunsektorn.
Av det treåriga reservationsanslag på
7 500 000 euro som i budgeten för 2009 budgeterats under moment 28.90.03 återtas
3 560 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att det ombudgeterade anslaget ska användas för att genomföra de projekt som ingår i verksamhetsplanen för KommunIT och för att sprida resul-

taten från genomförda projekt. Inom projekten
riktas anslag särskilt till det elektroniska konkurrensutsättningssystemet, till projektet Kohti kumppanuutta samt till att genomföra gemensamma arkitekturarbeten mellan kommunerna. Dessutom ska anslaget användas till att
etablera och sprida projekt som redan slutförts
eller som håller på att slutföras (bl.a. ASPAprojektet). Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som flyter in under moment
12.39.04.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 560 000
20 000 000
11 850 000
7 500 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
34 512 000 euro.
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Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får 4 352 000 euro användas
även för att betala korrigeringar av statsandelarna för 2007—2009.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 33 200 000 euro, varav 23 486 000 euro föranleds av att de i statsandelen inkluderade återbäringsbeloppet av
underhållsstöd som drivits in som återkrav
2011 har preciserats, 8 542 000 euro av att
återbäringar som betalats ut felaktigt 2010 har
korrigerats och 1 172 000 euro av att den finansiering som betalas för inledande av grundläggande utbildning har minskats. Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats
18 534 000 euro på grund av en precisering av
statsandelsgrunderna för social- och hälsovår-

den och 4 352 000 euro på grund av en korrigering av statsandelar som betalats ut felaktigt,
varav andelen för Reisjärvi och Virolahti kommuner är 3 378 000 euro för 2007—2008 och
andelen för Virolahti kommun 974 000 euro
för 2009. Som ett tillägg av engångsnatur har
dessutom beaktats 44 826 000 euro i anslutning till det medlingsresultat som nåddes i
samband med Tehys hot om arbetskonflikt
hösten 2007.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

34 512 000
8 039 480 000
7 799 336 219
7 294 799 156

92. EU och internationella organisationer
Fullmakt
Finland får förbinda sig att betala höjningen av Europarådets utvecklingsbanks kapital så att
Finlands andel av bankens kapital höjs med 27 897 000 euro från nuvarande 41 889 000 euro till
sammanlagt 69 786 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Europarådets utvecklingsbank (CEB) har till uppgift att främja den sociala
kohesionen i Europa genom att finansiera projekt med en social dimension. Banken har ett nära
samarbete med Europarådet. Styrelsen för Europarådets utvecklingsbank beslutade den 4 februari
2011 att höja bankens kapital med 2,2 miljarder euro från nuvarande 3 303 450 000 euro till sammanlagt 5 503 450 000 euro. Syftet med höjningen av bankens kapital är att trygga bankens verksamhetsförutsättningar särskilt i bankens medlemsländer i östra och sydöstra Europa, vilka är
bankens särskilda målländer. Kapitalhöjningen genomförs genom att 246 miljoner euro av bankens reservkapital överförs till det inbetalda kapitalet, varvid den proportionella andelen inbetalt
kapital hålls oförändrad på en nivå av 11,1 % av kapitalet samt genom att bankens garantikapital
i övrigt höjs med 1 954 miljoner euro, vilken summa medlemsländerna är skyldiga att finansiera
endast i det fall att uppfyllandet av bankens egna förpliktelser det kräver. I kapitalhöjningen ingår
inte den andel inbetalt kapital som krävs av medlemsländerna. Sålunda föranleder kapitalhöjningen inte några direkta betalningsförpliktelser för Finland. Finlands ansvarsförbindelser i bankens
kapital ökar dock med beloppet av höjningen, dvs. ca 27,9 miljoner euro. Finlands andel av Europarådets utvecklingsbanks kapital kommer efter höjningen att vara 1,268 %. Avsikten är att kapitalhöjningen ska träda i kraft 31 oktober 2011, förutsatt att minst 67 % av höjningen av aktiekapitalet har tecknats före det.
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68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
70 000 euro.
Tilläggsanslaget får användas till betalning
av Finlands 2011 års andel på 100 000 US-dollar, eller motvärdet 70 000 euro, till följd av en
justering av grundkapitalet i Internationella
återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Tilläggsanslaget får dessutom användas till avgifter för eventuell skyldighet att upprätthålla värdebeständigheten.
Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att år 2011 får Finland förbinda

sig till en justering på 282 000 euro (400 000
US-dollar) av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital.
F ö r k l a r i n g : Till följd av justeringen av
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens (IBRD) grundkapital får nya aktier tecknas till ett belopp av 282 000 euro
(400 000 dollar). Finlands andel av det kapital
som inbetalas till banken ökar till följd av justeringen från 20 500 000 US-dollar till
20 900 000 US-dollar och med beaktande av
de kapitalhöjningar som gjorts under tidigare
år till sammanlagt 82 800 000 US-dollar. Motvärdena under momentet har beräknats enligt
valutakursen EUR/USD=1,42 per den 19 maj
2011.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder
(1 000 euro)
Sammanlagt
fr.o.m.
2012
2011
2012
2013
2014
Förbindelser år 2011

2011 III tilläggsb.
2011 budget

70

70 000
3 460 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
50 000 000 euro.
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70

72

282

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att
behovskalkylen har ändrats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-50 000 000
1 760 000 000
1 528 160 681
1 647 902 623
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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
262 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 297 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 35 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

262 000
25 266 000
26 095 000
27 590 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
264 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 199 000 euro av lönejusteringar
och 65 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

264 000
21 748 000
22 052 000
21 639 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
76 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 87 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 11 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

76 000
8 748 000
8 807 000
8 773 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
397 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av slutresultatet av förhandlingarna
om kopierings- och inspelningsavtal.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

397 000
15 438 000
15 313 000
14 563 000

29.10
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10. Allmänbildande utbildning
01. Omkostnader för statlig allmänbildande
utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
666 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att Haukkaranta skola får ingå ett avtal om
temporär hyrning av lokaler så att den ökning
av hyreskostnaderna som avtalet föranleder på
årsnivå är högst 820 000 euro åren 2012—
2015.
F ö r k l a r i n g : Statsägda Haukkaranta
skola, som finns i Jyväskylä, är i behov av temporära hyreslokaler åren 2012—2015 medan

man planerar och uppför permanenta lokaler
för att ersätta skolans undervisningslokaler och
förvaltningsutrymmen, som konstaterats vara
hälsovådliga och i dåligt skick.
Av behovet av tilläggsanslag föranleds
516 000 euro av lönejusteringar och 150 000
euro av engångskostnader för ibruktagandet av
tillfälliga lokaler.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

666 000
45 610 000
46 860 000
55 792 000

20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
52 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

52 000
8 290 000
8 329 000
8 425 000

40. Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 314 583 000
euro till 316 083 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av bevillningsfullmakten med 1 500 000 euro motsvarar anslagsökningen för Finlands Akademi under moment 29.40.51.
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
69 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 161 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 92 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecen-

tret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

69 000
12 969 000
9 420 000
36 171 000
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02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
131 000 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 35 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

131 000
19 309 000
20 541 000
21 315 000

03. Omkostnader för Forskningscentralen
för de inhemska språken (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
62 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 67 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

62 000
2 443 000
2 557 000
2 645 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 11 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 1 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

10 000
1 599 000
1 621 000
1 587 000

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.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

800 000
1 838 293 000
1 703 152 000
1 620 427 999

51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 134 000 euro av lönejusteringar
avsett för statsförvaltningens personal och
1 366 000 euro av en nivåförändring.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 500 000
234 711 000
209 350 000
169 941 000

88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
37 748 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras som följer:
En förutsättning för användningen av anslaget är att privata finansiärer samtidigt bidrar
med minst 25 099 000 euro till stiftelsens kapital.
Dessutom ombildas anslaget under momentet till ett tvåårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är statens andel
år 2011 av finansieringen av grundandet av

29.70
stiftelsen. Även andra finansiärer deltar i kapitaliseringen av stiftelsen. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen av stiftelsen åren
2009—2011 så att statens andel är sammanlagt
125 miljoner euro, under förutsättning att de
privata finansiärernas andel är sammanlagt
minst 50 miljoner euro. Tilläggsanslaget motsvarar den oanvända andel av de 50 miljoner
euro som 2010 budgeterades för den statliga finansieringen av stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital.
Tidsfristen för övriga finansiärers investeringar, som berättigar till statlig medfinansiering, är fortfarande den 31 december 2011.
Den statliga finansiering som motsvarar de övriga finansiärernas andel som inbetalats på
konto 2011 kan dock betalas när tidsfristen har
löpt ut vid ingången av 2012.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

37 748 000
25 000 000
12 251 590
50 000 000
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89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
33 750 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet när det gäller förutsättningarna för användningen av anslaget så att det totala beloppet av
privata finansiärers kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet är minst 98 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det anslag på 211 250 000
euro som anges i budgeten grundade sig på de
mål för medelsanskaffningen som universiteten själva hade ställt upp som beloppet av privata kapitalplaceringar, 84 500 000 euro. Beloppet av de privata kapitalplaceringarna i de
offentligrättsliga universiteten var 98 000 000
euro den 30 juni 2011. Om alla donationer visar sig berättiga till statlig medfinansiering,
kräver det enligt de tidigare riktlinjerna om ett
5:2-förhållande vid fördelningen av medel en
statlig medfinansiering på 245 000 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 budget

33 750 000
211 250 000

70. Studiestöd
01. Omkostnader för besvärsnämnden för
studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

7 000
686 000
703 000
685 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning i antalet stödtagare, förändringar i studerandenas sätt att resa och en
större höjning av biljettpriserna än beräknat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 900 000
41 100 000
39 242 677
37 565 644
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29.80
80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (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 47 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 19 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

28 000
5 085 000
5 321 000
5 443 377

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
346 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 125 000 euro av lönejusteringar,
175 000 euro av indexjusteringar på hyror och
46 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

346 000
18 729 000
19 004 000
18 556 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 2 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 31 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 33 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-2 000
2 685 000
3 047 000
2 678 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
261 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att Museiverket får ingå ett hyresavtal gällande
Nationalmuseets fastighet, som omfattar sammanlagt 8 500 kvadratmeter lägenhetsyta, så
att utgifterna till följd därav är sammanlagt
högst 1 900 000 euro på årsnivå och så att den
ökning av utgifter som föranleds är högst
1 400 000 euro från och med 2012.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att överföra
Nationalmuseets fastighet till Senatfastigheter
vid ingången av 2012 och övergå till ett hyressystem i enlighet med motiveringarna i den
tredje och fjärde tilläggsbudgeten för 2010.
Av behovet av tilläggsanslag föranleds
209 000 euro av lönejusteringar och 52 000
euro av att prissättningen vid Servicecentret
för statens ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

261 000
19 813 000
19 632 000
18 863 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
27 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 32 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
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2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

27 000
6 697 000
6 501 000
6 968 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
32 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 37 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 5 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
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08. Omkostnader för Institutet för Ryssland
och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 9 000 euro på grund av
lönejusteringar och som avdrag 2 000 euro på
grund av att prissättningen vid Servicecentret
för statens ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

7 000
971 000
983 000
967 000

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 8 000 euro på grund av
lönejusteringar och som avdrag 1 000 euro på
grund av att prissättningen vid Servicecentret
för statens ekonomi- och personalförvaltning
(Palkeet) förenhetligats.

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras 12 000
euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
ersättning för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med ett avtal
som staten och Helsingfors stad har ingått den
30 december 2010 om skötseln av trafiken till
Sveaborg står staten och staden tillsammans
för driftsförlusterna för servicetrafiken till
Sveaborg.
Momentets rubrik har ändrats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

32 000
6 814 000
6 709 000
5 520 000

7 000
614 000
620 000
825 000

-12 000
252 000
206 400
252 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
290 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

290 000
25 716 000
26 913 000
27 011 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
122 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

122 000
5 848 000
15 907 000
13 727 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
146 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att av anslaget får till landskapet
Åland betalas ersättningar enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga
om landsbygdsnäringar (1336/1992).
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
Till kommunerna i landskapet Åland betalas
ersättningar för de uppgifter som dessa sköter i
anknytning till bidrag, ersättningar, premier
och andra understöd som jord- och skogsbruksministeriet och andra landsbygdsnäringsmyndigheter beviljar och betalar av statens och
Europeiska unionens medel. År 2007 betalades
ersättningarna av anslaget under jord- och
skogsbruksministeriets omkostnadsmoment
30.01.01. Ersättningar betalades då till ett belopp av sammanlagt 50 000 euro. Ansvaret för
utbetalningen av ersättningar och de anslag
som behövs för detta har överförts till Landsbygdsverket. Med anledning av detta kompletterades motiveringen till momentet redan i den
tredje tilläggsbudgeten för 2010 och motsvarande komplettering görs nu också i budgeten
för 2011.
År 2011 beräknas det att ersättningar betalas
till ett belopp av 50 000 euro. Ersättningarna
betalas i enlighet med statsrådets förordning.
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2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

146 000
24 315 000
21 375 000
25 547 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

9 000
862 000
857 000
846 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och
skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
3 780 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen baserar
sig på den faktiska utgiftsnivån.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 780 000
24 220 000
26 495 899
25 554 148

40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
5 855 000 euro.
Det treåriga reservationsanslag på 5 000 000
euro som budgeterades i budgeten för 2009
återtas och återbudgeteras för 2011.
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F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utbetalningar till projekt som fått
beslut om beviljat understöd. Av tilläggsanslaget utgör 5 000 000 euro anslag som återtas
och återbudgeteras. Återtagandet av anslaget
har beaktats i inkomstposten under moment
12.39.04.
Av anslaget på sammanlagt 10 miljoner euro
2008 och 2009 beviljades drygt 8 miljoner
euro i början av 2009 i investeringsunderstöd
för byggande av 16 biogasanläggningar, större
än kategorin gårdsbruksenheter. Understöd betalas enligt hur projekten framskrider. Den
oklara situationen vad gäller beredningen av
systemet med produktionsstöd (inmatningspris) för elektricitet från förnybara energikällor
och det skärpta allmänna ekonomiska läget har
gjort att investeringarna kommit igång långsammare och endast några projekt har framskridit så långt som till betalning. När det gäller biogasanläggningsprojekten ska ansökan
om utbetalning av den första understödsposten
för projekt som inte kommit igång göras före
utgången av 2011. Betalningarna görs i början
av 2012, och därför kan anslaget i budgeten för
2009 inte användas till betalningarna.
Av anslaget i budgetarna för 2008 och 2009
har ca 2 miljoner euro anvisats för energiprogrammet för gårdsbruksenheter, som inleddes
först i slutet av 2009. Utbetalningen av understöden sker av anslagen för 2010 och 2011.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

5 855 000
5 000 000
8 069 000
5 000 000

10. Utveckling av landsbygden
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt, till avlönande
av personal motsvarande högst 195 årsverken,
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varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 101 årsverken.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 1 699 000
euro av momentets bevillningsfullmakt och
1 790 000 euro av anslaget under momentet till
landskapet Kajanaland.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det
år 2011 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 77 402 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det totala antalet årsverken under momentet ökar med 25 årsverken,
vilka är avsedda att användas till projekt som

statens ämbetsverk eller inrättningar genomför
inom ramen för programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland.
I budgeten för innevarande år har fullmakten
dimensionerats till 73 400 000 euro, varav
1 580 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. 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
4 002 000 euro dragits in, varav 119 000 euro
hänför sig till landskapet Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegriper inte bredbandsprojekt och inte tekniskt bistånd. Den indragna
fullmakten återbudgeteras i syfte att främja att
programmet genomförs i sin helhet.

Ökning av fullmakt (mn euro)
Budgeten

III tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

73,400
7,000
1,580
2,427
73,400

4,002
0,119
4,002

77,402
7,000
1,699
2,427
77,402

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1)
— varav bredbandsprojekt
— varav Kajanaland
— varav tekniskt bistånd
Alla sammanlagt
1) Innehåller

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

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
71 700 000
38 443 959
28 614 449

62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att i
enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland hänför sig 1 960 000 euro av momentets bevillningsfullmakt och 2 070 000
euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det
år 2011 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 72 198 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I budgeten för 2011 har
fullmakten dimensionerats till 68 300 000 euro, varav 1 822 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. 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 3 898 000 euro dragits in, varav
138 000 euro hänför sig till landskapet Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegriper
inte tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten
återbudgeteras i syfte att främja att programmet genomförs i sin helhet.
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Ökning av fullmakt (mn euro)
Budgeten

III tilläggsbudgetpropositionen

Sammanlagt

68,300
1,822
2,967
68,300

3,898
0,138
3,898

72,198
1,960
2,967
72,198

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1)
— varav Kajanaland
— varav tekniskt bistånd
Alla sammanlagt
1) Innehåller

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

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
68 600 000
38 982 798
29 946 197

63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av den personal, motsvarande högst 20 årsverken, som
behövs för genomförande av projekten.

F ö r k l a r i n g : Antalet årsverken under
momentet minskas med 25 årsverken. Under
de senaste åren har antalet anställda som avlönats med anslag under momentet förblivit klart
mindre än det som beviljats under momentet i
budgeten för innevarande år.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
3 273 000
3 183 798
2 693 197

20. Jordbruk
01. Omkostnader för Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
381 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas
5) för överföring av anslag till utlandet för
beviljande av förskottsfinansiering, som till
sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra
projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks
och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande
utgift debiteras från anslaget under moment
24.30.66.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har inlett genomförandet av projekt som omfattas av utrikesministeriets instrument för samarbete mellan institutioner (IKI). För de utgifter som projekten
medför för utvecklingssamarbetsländerna och
MTT debiterar MTT utrikesministeriet, som
betalar dem av anslaget under moment
24.30.66. Eftersom utvecklingsländerna inte
har egna medel ens för en kortvarig investering
i projekt, är det nödvändigt att ge förskottsfinansiering till de länder där utvecklingssamarbete pågår, för att trygga att projekten inleds
och framskrider. Att ta in ett högsta belopp för
förskotten i beslutsdelen förutsätter att det
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långt före budgetåret inleds finns detaljerad information tillgänglig om hur budgetårets utvecklingssamarbetsprojekt framskrider och finansieras samt vilket behovet av förskott för
dem är. Eftersom denna information inte finns
och förskotten inte får belasta anslaget, slopas
det högsta beloppet för förskott i beslutsdelen.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

381 000
32 907 000
35 402 428
32 733 000

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
4 500 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de
nya förbindelser som år 2011 ingås i Fastlandsfinland beträffande den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget får föranleda utgifter på högst 88 000 000 euro åren 2012—
2015.
F ö r k l a r i n g : Avdraget av anslaget är en
överföring till moment 30.20.61 (Överföring
till Gårdsbrukets utvecklingsfond). Avsikten
är att av fondens medel använda 4 500 000
euro till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.
I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter på sammanlagt högst
31 000 000 euro under åren 2012—2015. Den
totala åkerarealen för de gårdar som ingått en
ny förbindelse beträffande den den nationella
tilläggsdelen till kompensationsbidraget i samband med ansökan om stöd våren 2011 är större än beräknat, och därför höjs fullmakten med
57 000 000 euro till 88 000 000 euro. Det ökade behovet föranleds av att den åkerareal som
omfattas av LFA- och miljöstöd ökas (år 2011
högst 18 300 ha), varvid gårdarna i vissa fall är
tvungna att ingå en ny förbindelse. Antalet ansökningar om nya förbindelser har varit lite

större än beräknat. Av de nya förbindelserna
har dessutom andelen husdjurslägenheter, vilkas stöd per hektar är större än det är för växtodlingslägenheter, varit större än beräknat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-4 500 000
559 165 000
558 265 000
560 365 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva
investeringar (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll
av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda
bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning
(EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år
2011 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
och stöden för främjande av djurens välbefinnande som EU-kommissionen har godkänt för
åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljande av stöd inom systemet med stöd för ickeproduktiva investeringar så att de åren 2012—
2020 orsakar utgifter om sammanlagt högst
200 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Genom kompletteringen
av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.
I statsbudgeten för innevarande år har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser så att de
föranleder utgifter på sammanlagt högst
139 000 000 euro under åren 2012—2020. På
basis av det uppskattade antalet ansökningar
om stöd våren 2011 som hänför sig till de nya
förbindelserna om miljöstöd och avtal om miljöspecialstöd samt stöd för främjande av djurens välbefinnande bör bevillningsfullmakten
höjas med 61 000 000 euro till 200 000 000
euro, eftersom den åkerareal som omfattas av
LFA- och miljöstöd ökades år 2011 med
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18 300 hektar och har medfört fler nya förbindelser än beräknat och arealerna för de gårdar
som ingått en ny förbindelse är avsevärt större
än för gårdarna i genomsnitt.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
372 210 000
362 238 000
348 915 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll
av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda
bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning
(EG) nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras nationellt.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de
förbindelser som ingås år 2011 i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 får föranleda utgifter på sammanlagt högst 200 000 000 euro under åren 2012—
2015.
F ö r k l a r i n g : Genom kompletteringen
av motiveringen berättigas att anslaget används till betalningar som föranleds av åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen.
I budgeten för innevarande år har beviljats
fullmakt att ingå förbindelser i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Europeiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 så att de utgifter som de föranleder uppgår till sammanlagt högst 116 000 000
euro under åren 2012—2015. Tillägget på
84 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds av att den åkerareal som omfattas av
LFA- och miljöstöd år 2011 ökades med ca
18 300 hektar. Antalet nya förbindelser som
ingicks var större än beräknat och arealen för
de gårdar som ingick en ny förbindelse var avsevärt större än för gårdarna i genomsnitt.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
422 673 000
422 673 000
422 673 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på
landsbygden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen
till riksdagen en proposition med förslag till
lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.
Fram till augusti 2011 har det betalats räntestöd till ett belopp av ca 7 625 000 euro. År
2011 behövs det uppskattningsvis ett anslag på
26 100 000 euro, och därför minskas anslaget
under momentet med 15 000 000 euro. Av avdraget föranleds 7 500 000 euro av den låga
räntenivån och av att antalet investeringar varit
mindre än väntat. Dessutom slopar man införandet av möjligheten att ändra ränteområdet
för räntestödslån (den ränteandel som jordbrukaren minst skulle betala skulle ha sänkts med
en procentenhet i vissa räntestödslån från
2000—2007 under åren 2011 och 2012). Med
anledning av detta minskas anslaget med
7 500 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-15 000 000
41 100 000
13 934 705
31 875 353

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
4 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 30.20.40. Avsikten är
att av fondens medel använda 4 500 000 euro
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till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt inom svin- och fjäderfähushållningen, utsädessektorn och potatisproduktionen.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

4 500 000
29 840 000
30 940 000
38 040 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
515 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 454 000 euro av lönejusteringar
och 61 000 euro av att prissättningen vid Ser-

vicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

515 000
59 000
39 465 000
38 900 000
43 420 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
120 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 206 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 86 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

120 000
17 183 000
16 289 000
17 245 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
16 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

16 000
1 805 000
1 855 000
1 845 000

50. Vattenhushållning
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
111 000 euro.

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

30.60
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

77

111 000
11 434 000
11 524 000
17 231 000

60. Skogsbruk
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
606 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

606 000
42 426 000
43 455 000
42 600 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
514 000 euro.
Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till
personalkostnaderna för statsbidragsverksamheten.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av löneuppgörelsen enligt det kollektivavtal, undertecknat den 1 mars 2011, som
gäller skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

514 000
48 805 000
49 239 000
47 668 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
55 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Kostnaderna för bekämpningen av den exceptionellt omfattande skogsförödelsen på Sydvästra Finlands skogscen-

trals område, orsakad av vanlig tallspinnarstekel, uppgår till sammanlagt 75 000 euro, och
behovet av tilläggsfinansiering är 55 000 euro.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

55 000
50 000
16 557
2 571

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
3 750 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det
år 2011 får fattas beslut om stöd enligt ovannämnda lag för högst 85 160 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 30.60.47.
Under moment 30.60.47 i den ordinarie budgeten för innevarande år har det budgeterats ett
anslag på 13 500 000 euro för betalning av
stöd enligt lagen om energistöd för klenträd
(101/2011) för energived som tas ut i samband
med vård av ungskog och förstagallring och
som överlåts för energiutvinning. Tills lagen
träder i kraft främjas uttag och flisning av energived med de stöd för vård av ung skog, för
tillvaratagande av energivirke och för flisning
av energived som beviljas med stöd av lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996) av anslaget under moment 30.60.44. Dimensioneringen av anslaget under moment
30.60.47 grundade sig på antagandet att lagen
om energistöd för klenträd skulle träda i kraft
den 1 april 2011.
Ikraftträdandet av lagen om energistöd för
klenträd fördröjs på grund av behandlingen i
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Europeiska kommissionen. För närvarande vet
man att lagen inte kommer att träda i kraft under 2011. På grund av att lagens ikraftträdande
fördröjs är behovet av anslag under moment
30.60.44 för främjande av användningen av
energived större än beräknat, och därför överförs 3,75 miljoner euro från moment 30.60.47
till detta moment.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

3 750 000
76 030 000
80 251 342
79 470 229

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras
3 750 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring
till moment 30.60.44.
Anslaget får användas till betalning av stöd
enligt lagen om energistöd för klenträd. Med
hänvisning till motiveringen till moment
30.60.44 uppskjuts ikraftträdandet av lagen om
energistöd för klenträd (101/2011) så att lagen
inte träder i kraft under 2011. Anslaget under
moment 30.60.47 kan således inte användas
för främjande av användningen av energived
under 2011, och därför överförs 3,75 miljoner
euro till moment 30.60.44.
2011 III tilläggsb.
2011 budget

-3 750 000
13 500 000

63. Forststyrelsen
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
52 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

52 000
5 763 000
6 234 000
6 502 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
680 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 655 000 euro av lönejusteringar
och 25 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

680 000
53 906 000
55 970 000
54 707 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
53 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

30.70
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

53 000
3 732 000
3 703 000
3 716 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
136 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 173 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 37 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

136 000
23 691 000
22 882 000
20 047 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
4 870 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de föreslagna anslagsändringarna.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

4 870 000
317 778 000
360 094 264
350 616 258

10. Trafiknätet
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
511 000 euro.
Momentets motivering kompletteras så att
Trafikverket får bevilja ett belopp av högst
20 000 euro i understöd till RYM Ab.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 689 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 178 000
euro på grund av att prissättningen vid Service-

centret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
Genom kompletteringen av momentets motivering görs det möjligt för Trafikverket att vid
behov bevilja RYM Ab understöd på grund av
aktieägarnas tillskottsplikt.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

511 000
83 229 000
91 868 000
148 435 000

31.10
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
16 379 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas
1) till betalning av skadeersättning för farledshållningen
2) till betalning av utgifter som föranleds av
de fullmakter att ingå avtal som har beviljats
under tidigare år
3) tillfälligt till materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten.
Dessutom kompletteras momentets motivering så att de skadeersättningsinkomster som
trafikledshållningen medför kan nettobudgeteras under momentet.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en
femårig avtalsperiod för upphandling av isbrytningstjänster till ett belopp av högst
122 000 000 euro.
Till den del avtal inte ingåtts återkallas dessutom den fullmakt att ingå avtal till ett belopp
av högst 6,0 miljoner euro vilken beviljats Trafikverket i budgeten för 2010 för planeringen
av trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland.
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 bastrafikledshållningen. Slutbetalningen av TEN-stödet för 2010 som utgörs av
ett belopp på 4 650 000 euro för banprojektet
Seinäjoki—Uleåborg har intäktsförts under
moment 12.31.10 redan i budgeten för 2010.
Beloppet på 11 118 000 euro motsvarar det
TEN-stöd som EU beviljat och som intäktsförts under moment 12.31.10 i denna tilläggsbudget. I behovet av tilläggsanslag har även
beaktats TEN-stödet till ett belopp av 609 000
euro som banprojektet Karleby—Ylivieska erhållit. Motsvarande inkomst har beaktats under
moment 12.30.10. Avsikten är att använda till-
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läggsanslaget till underhåll av banhållningen,
till ersättningsinvesteringar och upphandling
av isbrytningstjänster.
Kompletteringarna av beslutsdelen under
momentet föranleds av behovet att betala skadeersättningar från momentet. Dessutom kompletteras beslutsdelen under momentet genom
att det blir möjligt att använda momentet för
banhållningens materialanskaffningar i upphandlingsskedet och överföra anskaffningarna
på trafikledernas utvecklingsprojekt som budgeterats under momenten för investeringsutgifter. Förfarandet är nödvändigt för att den
ändring av förordningen om statsbudgeten som
trädde i kraft 2010 innebar att användningen av
ett s.k. lagerkonto för bokföring av utgifterna
upphörde vid ingången av 2010.
Utifrån den fullmakt som beviljades i den
fjärde tilläggsbudgeten för 2010 har Trafikverket ingått ett femårigt avtal om upphandling av
s.k. konventionella isbrytningstjänster. Verket
har för avsikt att ingå avtal även om upphandling av andra isbrytningstjänster. Det är meningen att även dessa tjänster ska upphandlas
genom femåriga avtal, i vilka det ingår en option på 1 år + 1 år. Avtalsperioden ska inledas
den 1 januari 2012. Avsikten är att upphandla
tjänster av 3—4 isbrytare. Tjänsterna ska omfatta 4 månaders beredskap från januari till
april. Kostnaderna för tjänsteavtalen är för en
avtalsperiod på fem år totalt högst 122 miljoner euro. Fullmakten är dimensionerad för
upphandling av i snitt 240 aktionsdagar per år.
Med beaktande av en tidigare fullmakt för konventionella isbrytare har tjänsteavtalen totalt
dimensionerats för upphandling av i snitt 840
aktionsdagar per år. Verket står själv för bränslekostnaderna. Fullmakten att ingå avtal föranleder inte något behov av tilläggsanslag för
2011. De årliga utgifterna varierar beroende på
hur kall vintern är. Utifrån det ovannämnda genomsnittliga antalet aktionsdagar skulle årligen medföra utgifter för ca 24 miljoner euro.
I budgeten för 2010 beviljades Trafikverket
rätt att ingå avtal till ett belopp av högst 6,0
miljoner euro för planering av trafikprojekt för
gruvprojekten i norra Finland. Fullmaktsförfarandet frångås, eftersom planeringen av trafik-
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projekt är normal projektplanering. Utgifterna
kan betalas från momentet utan fullmakt.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

16 379 000
907 577 000
912 052 000
992 652 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för
jord- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
12 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en ökning av inlösen och ersättning av trafikprojekt.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

12 200 000
28 350 000
38 283 875
34 395 522

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så
att Trafikverket får ingå avtal
1) till ett belopp av högst 310 miljoner euro
för att genomföra det andra spåret för avsnittet
Karleby—Ylivieska
2) till ett belopp av högst 10 miljoner euro i
stället för högst 3,0 miljoner euro för att genomföra projektet rv Högfors—Humppila.
F ö r k l a r i n g : För projektet med det andra spåret för avsnittet Karleby—Ylivieska har
under moment 31.10.79 i budgeten för 2010
beviljats en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 660 miljoner euro. Projektet var
avsett att genomföras som ett livscykelfinansieringsprojekt. Planen på att genomföra projektet som ett livscykelfinansieringsprojekt har
frångåtts med hänvisning till att tjänsteleverantören föranleds en avsevärd risk, vilket hade
inneburit ett påtagligt behov att justera fullmakten. Investeringskostnaden för projektet
hade i budgeten för 2010 beräknats vara 250

miljoner euro. Kostnadskalkylen har gått upp
till 310 miljoner euro.
Upphandling av preliminära byggnadsplaner
som direktupphandling föranleder ett behov av
ett tilläggsanslag till ett belopp av 5 miljoner
euro. Köpet av planerna gör att projektet kan
avancera effektivt och att alla aktörer har samma utgångsläge när planerings- och byggentreprenaderna konkurrensutsätts.
Trafikverket beviljades rätt att i budgeten för
innevarande år ingå avtal till ett belopp av
högst 3 miljoner euro för projektet rv 2 Högfors—Humppila. Enligt förslaget ska fullmakten justeras från 3 miljoner euro till 10 miljoner
euro, vilket föranleder ett behov av ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro. Avsikten är att genomföra breddning av vägen på avsnittet Högfors—Loukku från 8 meter till 10 meter,
grundvattenskydd, utformning av en mjukare
vägmiljö och uppförande av viltstängsel.
2011 III tilläggsb.
2011 budget

12 000 000
54 700 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så
att Trafikverket beviljas rätt att ingå avtal för
projektet Mellersta Böle till ett belopp av högst
50 miljoner euro i stället för ett belopp på högst
39,2 miljoner euro. Dessutom ska Trafikverket
ges rätt att förnya de fullmakter som beviljats
under tidigare år för genomförande av projektet för förbättring av servicenivån på avsnittet
Lahtis—Luumäki till ett belopp av högst 3,0
miljoner euro och för genomförande av projektet för bangården i Ilmala till ett belopp av
högst 5,1 miljoner euro och för vilka fullmakter det inte har föranletts motsvarande utgifter.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten att ingå avtal
för projektet Mellersta Böle som har beviljats
under moment 31.40.78 i budgeten för 2007
justeras. Justeringen av fullmakten föranleds
av att byggnadsobjektets placering har ändrats
och att detta medför ändringsarbeten på spåranläggningen och plattformerna. Vid ändring-

31.20
en av byggnadsobjektets placering frigörs ett
som järnvägsområde planerat område på ca
20 000 m2 till nybyggnadsområde, som överlåts till Senatfastigheter för fastighetsutveckling. En höjning av fullmakten medför inte behov av tilläggsanslag för 2011.
De utgifter som föranletts av fullmakterna
för projektet för banavsnittet Lahtis—Luumäki och för bangården i Ilmala har varit lägre än
beräknat på grund av ändringar i planeringslösningarna, avbrott i entreprenaderna och entreprenadavtal om löpande räkning med kostnadstak och har blivit mindre än de avtalspris
som antecknats i bokföringen av fullmakter.
Fullmakterna att ingå avtal om projekten ändras inte. För projektet för banavsnittet Lahtis—
Luumäki har beviljats en fullmakt på 210 miljoner euro i budgeten för 2010 och för projektet som gäller bangården i Ilmala har beviljats
en fullmakt på 100 miljoner euro i budgeten
för 2006 under moment 31.40.78. I den andra
tilläggsbudgeten för 2009 ändrades den senare
fullmakten till en fullmakt på 115 miljoner euro.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut
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—
249 600 000
443 898 220
365 333 088

79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Med hänvisning till motiveringen till moment 31.10.77 återkallades den rätt Trafikverket beviljats i budgeten för 2010 att ingå avtal
till ett belopp av högst 660 miljoner euro för
projektet för genomförande av det andra spåret
för banavsnittet Karleby—Ylivieska till den
del avtal inte ingåtts.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
60 350 000
69 200 000
57 500 000

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
45 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 141 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 96 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecen-

tret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

45 000
35 375 000
33 539 000
24 019 000
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
49 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ökade inkomster från lästavgifter
2010. De medel som utdelas som lästavgifter
bestäms enligt de inkomster som flutit in året
innan under moment 11.19.02. År 2010 flöt det
in 848 003 euro i inkomster under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

49 000
800 000
786 500
887 346

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet avdras 28 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen är en överföring till moment 32.50.63.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-28 000
64 675 000
63 665 000
63 141 999

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så
att under momentet beviljas en fullmakt för
köp av långvariga tjänster för förbindelsefartygstrafiken i skärgården på fem rutter till ett
belopp av 34,8 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten är avsedd för
köp av förbindelsefartygstjänster på fem rutter
i skärgården: Nagu-rutten, rutten för tunga
transporter i Skärgårdshavet, Houtskär—Iniörutten, Borgå-rutten, Kotka—Pyttis-rutten. I
fullmaktens totala belopp ingår en indexhöjning. I fråga om andra än bränslekostnaderna
är höjningen i genomsnitt 3,5 % per år och på
grund av stigande bränslepriser är höjningen
4,5 %. Användningen av fullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 1,5 miljoner euro år
2012, 3,9 miljoner euro år 2013, 3,4 miljoner
euro år 2014, 3,5 miljoner euro år 2015 och
sammanlagt 22,5 miljoner euro under åren
2016—2022.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 budget
2009 bokslut

—
7 867 000
8 667 000
8 267 000

50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
251 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
teckning av aktier i ett bolag som bedriver ko-

ordineringsverksamhet inom området för offshoreindustri.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 321 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 70 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.

31.50
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

251 000
40 461 000
41 363 000
43 846 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 019 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att tjänsten som understatssekreterare med ansvar för strategin vid arbets- och näringsministeriet från och med den 1 de-cember 2011 ändras till en tjänst som avdelningschef såsom
överdirektör som placeras vid kunskapsavdelningen, och så att tjänsten som understatssekreterare med ansvar för regionutvecklingen
vid arbets- och näringsministeriet från och med
den 1 december 2011 ändras till en tjänst som
avdelningschef såsom överdirektör som placeras vid regionavdelningen.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 627 000 euro på grund
av lönejusteringar och 511 000 euro för kostnader för grundande av en servicecentral, och
som avdrag 115 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för sex personer
till moment 32.20.03 i samband med att gruvmyndighetsverksamheten koncentreras till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den
1 juli 2011 samt 4 000 euro på grund av att
prissättningen vid Servicecentret för statens

ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
förenhetligats.
Ändringen av tjänstebenämningen för understatssekreterarna föranleds av en organisationsreform inom ministeriet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 019 000
51 182 000
52 628 000
53 963 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 157 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 781 000 euro på
grund av lönejusteringar och som avdrag
100 000 euro i överföring av två årsverken till
moment 26.40.01 och 524 000 euro på grund
av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

2 157 000
208 406 000
221 486 000

32.20
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsoch näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
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-
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versitetens mervärdesskatteplikt och gäller sådana TEKES-projekt som har inletts före den 1
januari 2010 och som fortfarande pågår.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

-800 000
78 266 000
73 926 850

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
116 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 405 000 euro på grund
av lönejusteringar och 11 000 euro på grund av
att prissättningen vid Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
förenhetligats, och som avdrag 300 000 euro i
överföring av löneutgifter och andra utgifter
för åtta personer till moment 32.20.03 i samband med att gruvmyndighetsverksamheten
koncentrerats till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

116 000
41 140 000
40 597 000
42 428 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s
omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
708 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas
1) till ett belopp av högst 6 500 000 euro för
placeringar enligt 7 § i lagen om Teknologiska
forskningscentralen VTT, varav 4 500 000
euro för kapitalisering av VTT Expert Services
Oy:s dotterbolag Labtium Oy i bolagets placerade fria egna kapital.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

Ändringen av momentets motivering föranleds av att 4 500 000 euro av anslaget under
momentet reserveras för kapitalisering av VTT
Expert Services Oy:s dotterbolag Labtium Oy
i syfte att täcka utgifterna för saneringen av bolaget och lyfta upp bolagets kapitalstruktur till
den nivå som aktiebolagslagen kräver.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

708 000
86 720 000
85 936 000
95 369 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
757 000 euro.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med gruvlagen
(621/2011) överförs uppgifterna inom gruvmyndighetsverksamheten från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket från och med den 1 juli 2011.
Av behovet av tilläggsanslag föranleds
115 000 euro av en överföring av löneutgifter
och andra utgifter för sex personer från moment 32.01.01 från och med den 1 juli 2011,
300 000 euro av en överföring av löneutgifter
och andra utgifter för åtta personer från moment 32.20.01 från och med den 1 juli 2011,
170 000 euro av en utgift som motsvarar inkomster som antecknats under inkomstmomentet (ändring av budgeteringssättet),
165 000 euro av lönejusteringar och 7 000 euro
av att prissättningen vid Servicecentret för sta-
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tens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

757 000
16 628 000
12 085 000
10 149 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
55 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 61 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 6 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

55 000
6 507 000
5 965 000
6 783 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
281 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 314 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 33 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

281 000
47 686 000
46 466 000
47 602 000

07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
18 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 37 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 19 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

18 000
10 289 000
9 793 000
14 800 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 269 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 269 000
161 833 000
166 893 000
244 918 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
16 000 000 euro.
Anslaget får användas för innovationsstöd
enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad (592/
2008).
Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett att användas för att främja fartygsbeställningar som
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kan ha särskild sysselsättningspolitisk och industripolitisk betydelse.
2011 III tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2010 bokslut

16 000 000
—
—

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgifterna för räntestöd är större än beräknat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

4 000 000
13 400 000
19 291 221
13 039 339

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (reservationsanslag
2 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett
tvåårigt reservationsanslag.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 II tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
28 000 000
535 338 000
538 081 215
497 992 256

63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalningar till
statsgarantifonden som avser det skuldkonverteringsavtal på 30 miljoner US-dollar mellan
Finland och Ryssland som trädde i kraft den 15
augusti 2006 samt till att täcka valutakursdifferenserna.
Anslaget får också användas för den sista betalningen till statsgarantifonden avseende det
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skuldkonverteringsavtal mellan Finland och
Ryssland som undertecknades den 28 mars
2003 samt till att täcka valutakursdifferenserna.
Av det treåriga reservationsanslag på
25 000 000 euro som budgeterats under momentet i den andra tilläggsbudgeten för 2009
återtas en del på 15 000 000 euro som inte använts och det beloppet återbudgeteras för år
2011.
F ö r k l a r i n g : I enlighet med skuldkonverteringsavtalet från år 2006 kvittar Ryssland
Finlands tidigare fordringar på Sovjetunionen
genom varu- och serviceleveranser till Finland
till ett värde av 30 miljoner US-dollar. Avsikten var att leveransavtalen skulle ingås, bekräftas och genomföras åren 2006—2008. Man har
emellertid varit tvungen att förlänga skuldkonverteringsavtalets giltighetstid till den 31 december 2012 för att leveransavtalen ska kunna
genomföras såsom planerat.
I enlighet med skuldkonverteringsavtalet
mellan Finland och Ryssland från år 2003
överför staten, genom en överföring till statsgarantifonden som motsvarar de sent genomförda varu- och serviceleveransernas värde, ett
eurobelopp motsvarande ca 510 000 US-dollar.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
2011 III tilläggsb.
2009 bokslut

15 000 000
25 000 000

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att det anslag på 15 000 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2010 och
det anslag på 5 000 000 euro som beviljades i
den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 också får
användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital.
F ö r k l a r i n g : Genom kompletteringen i
motiveringen får det anslag som beviljades i
den tredje och fjärde tilläggsbudgeten för 2010
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användas för kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något anslag under momentet.

2011 III tilläggsb.
2010 bokslut
2009 bokslut

—
20 000 000
150 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
21 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 81 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 60 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

21 000
4 839 000
4 979 000
6 042 000

02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
60 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 67 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 7 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

60 000
5 484 000
5 620 000
5 396 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

4 000
1 394 000
4 612 000
5 037 000

04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 41 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 31 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

10 000
2 103 000
2 018 000
2 039 000

32.50
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
28 000 euro.
Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att beslut under 2011 får fattas så att de
föranleder staten utgifter på högst 2 522 000
euro åren 2012—2013.
F ö r k l a r i n g : Anslagstillägget föranleds
av en överföring från moment 31.30.63.
Ökningen av fullmakten med 22 000 euro
föranleds av den ändrade mervärdesskattesatsen.
Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 10 000 euro år
2012 och 12 000 euro år 2013.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

28 000
56 188 000
63 174 000
59 827 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas
8) till betalning av åtaganden som föranleds
av förbindelser i fråga om program inom EU:s
programperiod 2007—2013 och till betalning
av Finlands åtaganden enligt artikel 98—102
(finansiella korrigeringar) i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
526 889 000
371 667 919
342 984 807

60. Energipolitik
01. Energimarknadsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 11 000
euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 23 000 euro på grund
av lönejusteringar och som avdrag 34 000 euro
på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-11 000
2 009 000
1 450 000
916 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
52 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Antalet ansökningar om
produktionsstöd inom ramen för inmatningstariffsystemet har varit mindre än beräknat. Inmatningstariffsystemet trädde i kraft vid ingången av 2011 men togs i bruk först efter att
EU-kommissionen i mars 2011 godkänt det
system för statligt stöd som ingick i inmatningstariffsystemet. Dessutom har skogsfliskraftverken år 2011 bl.a. ansökt om fast produktionsstöd för el, som betalas retroaktivt år
2012.
2011 III tilläggsb.
2011 budget

-52 000 000
55 350 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
469 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 415 000 euro av lönejusteringar
och 54 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

469 000
39 261 000
37 266 000
39 884 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
28 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 22 000 euro av lönejusteringar
och 6 000 euro av att prissättningen vid Servi-

cecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

28 000
2 143 000
2 131 000
2 102 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
53 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 46 000 euro av lönejusteringar
och 7 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

53 000
4 475 000
5 204 000
4 524 320

33.02
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02. Tillsyn
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
489 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 149 000 euro av lönejusteringar
och 340 000 euro av oförutsedda extra anskaffningar och omkostnader för beredskapsverksamhet med anledning av kärnkraftsolyckan i
Fukushima. I samband med den omfattande
beredskapsverksamhet som Strålsäkerhetscentralen inledde med anledning av olyckan uppkom även kostnader för översättningar och förnyande av nödvändig utrustning och programvara.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

489 000
13 850 000
13 791 000
14 196 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
166 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 129 000 euro av lönejusteringar,
20 000 euro av justeringar av engångsnatur i
anslutning till reformen av statens lönesystem
och 17 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

166 000
14 718 000
14 665 000
12 140 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
44 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 29 000 euro av lönejusteringar
och 15 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

44 000
4 056 000
4 020 000
3 225 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.
F ö r k l a r i n g : Syftet är att trygga den i
lag föreskrivna rättsmedicinska verksamheten
när rättsläkare går i pension. De utgifter som
de behövliga köptjänsterna föranleder täcks
inom ramen för det nuvarande anslaget.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
9 400 000
8 692 893
9 251 645
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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
1 804 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 1 070 000 euro av överföringen
av uppgifterna inom den rättsmedicinska verksamheten, 606 000 euro av lönejusteringar,
82 000 euro av justeringar av engångsnatur i
anslutning till reformen av statens lönesystem

och 46 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 804 000
66 809 000
64 977 000
61 154 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
9 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
tolktjänsterna använts i större utsträckning än
beräknat och att antalet klienter har ökat.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut

9 600 000
17 400 000
7 095 221

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget
föranleds av att utgiftsposten preciserats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-20 000 000
771 000 000
810 766 505
561 500 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget
föranleds av att utgifstposten preciserats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-20 000 000
155 000 000
150 405 000
146 000 000

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att förmånsutgifterna har ökat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 500 000
24 500 000
21 200 000
16 715 595

33.30
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30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
10 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget
föranleds av att kalkylen över förmånsutgifterna preciserats.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-10 000 000
1 252 780 000
1 232 946 117
1 220 320 953

40. Pensioner
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över pensionsutgifter
preciserats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 200 000
50 900 000
48 848 843
47 200 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
1 550 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över pensionsutgifter
preciserats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

1 550 000
530 150 000
508 331 504
496 700 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
13 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g : Minskningen av anslaget
föranleds av att intäktskalkylen över försäkringspremier och kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

-13 000 000
121 900 000
105 300 000
87 800 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för
vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
70 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att pensionsutgifterna och skötselkostnaderna har ökat.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

70 000
910 000
963 332
183 043

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgifterna för handikappförmån och bostadsbidrag för pensionstagare har
ökat.
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33.60

2011 III tilläggsb.
2011 I tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

20 000 000
—
3 536 450 000
3 326 867 781
2 674 880 941

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa
andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av 2008 års anslag för
statsunderstöd för projekt inom social- och hälsovården har drygt 3 500 000 euro inte an-

vänts. Behovet av tilläggsanslag föranleds av
att det oanvända anslaget ombudgeterats.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 700 000
22 000 000
27 900 000
39 120 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
359 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

359 000
25 648 000
21 721 000
28 490 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas till betalning av
statsunderstöd enligt pröving.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

—
1 000 000
1 000 000
930 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till finansiering av forskning och annan verksamhet för utredning av
sambandet mellan narkolepsi och vaccinet mot
svininfluensa.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

200 000
1 360 000
1 360 000
1 360 000
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33.80
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
8 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
beloppet av löneutgifter och personalkostnader
för lantbruksavbytare är större än beräknat.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

8 700 000
199 700 000
194 116 325
192 327 017
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
377 000 euro.
En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m.
den 1 november 2011.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 287 000 euro av lönejusteringar
och 90 000 euro av de nya löneutgifterna för
statssekreteraren och en sekreterare.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

377 000
35 451 000
36 146 000
34 873 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
325 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

325 000
30 710 000
32 007 999
32 700 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en precisering av utgiftsposterna
med beaktande av de tjänster som behövs för
att genomföra miljöarbetsprojekten och
moms-utgifterna för övriga anskaffningar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

2 500 000
6 000 000
8 464 906
9 779 817

10. Miljö- och naturvård
23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag
3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget också får användas för anställning

av personal i visstidsanställning. Personalmängden får motsvara högst 15 årsverken.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som
anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

35.20
2010 III tilläggsb.
2011 budget

—
3 000 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
237 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar för offentliga förvaltningsuppgifter.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

237 000
25 867 000
28 456 000
25 885 000

20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
59 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

59 000
4 634 000
4 775 000
4 857 000

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
8 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utbetalningen av de understöd
som beviljats 2009 och 2010 förskjutits till en
senare tidpunkt än väntat. Understöden betalas
i efterskott allteftersom arbetena blir färdiga.
2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

8 600 000
46 000 000
65 398 457
18 758 076
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
43 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Kalkylen för ränteutgifter
har justerats i enlighet med de faktiska ränteutgifterna och den faktiska upplåningen. Vid
uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: 1,69 %
kort ränta för ränteperioder på under tre år och
2,87 % lång ränta för ränteperioder på över tre
år.

Tillägg (mn euro)
Övriga obligationslån
Skuldebrevslån och övriga lån
Sammanlagt

2011 III tilläggsb.
2011 budget
2010 bokslut
2009 bokslut

35
8
43

43 000 000
1 894 000 000
1 866 617 328
1 844 277 244

