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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en kom-
plettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd). En
kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskot-
tet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om
statsbudgeten för 2012, som överlämnades den 5 oktober 2011. 

Ekonomiska utsikterRegeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets
konjunkturprognos för oktober, som inte kräver någon ändring i
samband med att den kompletterande budgetpropositionen över-
lämnas.

Den ökade osäkerheten har försvagat de ekonomiska framtidsut-
sikterna såväl internationellt som nationellt. I år förväntas Finlands
ekonomi ännu öka något tack vare den inhemska efterfrågan. Också
exporten stöder den ekonomiska tillväxten, om än något mindre än
tidigare. År 2012 kommer den ekonomiska tillväxten att avta. Orsa-
kerna till att tillväxten avtar är dels den svaga exportefterfrågan,
dels den minskade investeringsviljan till följd av den tilltagande
osäkerheten. Som en följd av den svaga ekonomiska aktiviteten
väntas arbetslösheten minska endast långsamt. Stegringen i konsu-
mentpriserna kommer att ligga på över tre procent i år och nästa år,
främst till följd av prisutvecklingen utomlands samt av ändringar
som gjorts och kommer att göras i skattegrunderna.

Den ekonomiska tillväxten i Finland möter för närvarande risker
från exceptionellt många håll, och största delen av dessa risker kan
vi inte påverka direkt. Om t.ex. den internationella handeln stagne-
rar syns detta omedelbart och verkningarna är betydande på grund
av öppenheten i den finländska ekonomin. Företagen har svårt att
värja sig mot chocker utanför landets gränser. Även sådana ekono-
misk-politiska beslut som begränsar förutsättningarna för en tillväxt
på marknadsvillkor i exportländer som är viktiga för Finland vållar
problem. Situationen utgör en stor utmaning för den ekonomiska
politiken, eftersom ogynnsamma val av politiska linjer kan stärka
den dåliga utvecklingen uttryckligen via marknadens reaktioner.

Den ekonomiska tillväxten, skärpningen av den indirekta beskatt-
ningen och de avslutade stimulansåtgärderna förbättrar den offent-
liga ekonomins finansiella ställning såväl 2011 som 2012. Den of-
fentliga ekonomin fortsätter ändå att uppvisa underskott på grund av
det stora underskottet i statsfinanserna.

InkomstposternaDet föreslås att de beräknade ordinarie inkomsterna ökas med ett
nettobelopp på 90 miljoner euro, varav skatteinkomsternas andel är
79 miljoner euro. Det föreslås att beloppet av den beräknade mer-
värdesskatten ökas med 87 miljoner euro jämfört med den ordinarie
budgetpropositionen, eftersom utfallet varit större än beräknat och
en teknisk korrigering görs i inkomstposten för mervärdesskatten.
Det uppskattas att inflödet av apoteksavgifter är 10 miljoner euro
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lägre än vad som beräknades i den ordinarie budgetpropositionen.
Skillnaden föranleds av att beräkningen preciserats till följd av att
uppgifterna om apotekens omsättning 2010 färdigställts. Skatteut-
fallet i fråga om punktskatten på tobak beräknas däremot vara 2 mil-
joner euro större än vad som beräknades i den ordinarie budgetpro-
positionen. Orsaken till att beräkningen har ändrats är att uppgifter-
na om en regeringsproposition som gäller en höjning av
punktskatten på tobak har preciserats. Utöver uppskattningarna av
skatteinkomsterna föreslås kalkylen över inkomster av blandad na-
tur bli höjd med något under 11 miljoner euro. 

Det är möjligt att det med anledning av arbetsmarknadslösningen
lämnas ett andra förslag till komplettering av budgetpropositionen
senare i höst. Utöver de ändringar som hänför sig till arbetsmark-
nadslösningen kan den kompletteringen även innehålla andra änd-
ringar i inkomstposterna, eftersom vissa viktiga uppgifter som gäl-
ler inkomster färdigställs i slutet av november.

Anslag och balans Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettoavdrag på
57 miljoner euro. I utgiftsnivån har hittills inte beaktats sådana åt-
gärder som regeringen vidtar till följd av en eventuell arbetsmark-
nadslösning. Tillsammans med det tillägg på 90 miljoner euro som
föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen
ett överskott på 147 miljoner euro, vilket minskar behovet av netto-
upplåning 2012. Statens nettoupplåning 2012 föreslås således upp-
gå till 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av
2012 vara ca 89 miljarder euro, vilket är ca 44,5 % i förhållande till
bruttonationalprodukten. 

Ramen för valperioden Ramnivån för 2012 var efter justeringarna av budgetpropositio-
nen 42 284 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition juste-
ras ramnivån med -85,5 miljoner euro så att den motsvarar prisjus-
teringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Ramni-
vån för 2012 är efter justeringarna 42 198 miljoner euro. 

Det föreslås att nivån för de utgifter som omfattas av ramen, in-
klusive den kompletterande propositionen, ska uppgå till 41 926
miljoner euro, varvid 200 miljoner euro kvarstår som en ofördelad
reserv för 2012 utöver de 73 miljoner euro som reserverats för till-
läggsbudgetbehov.
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KrishanteringDet föreslås att utgifterna för de finska krishanteringsstyrkorna
minskas med sammanlagt 9,9 miljoner euro under utrikesministeri-
ets och försvarsministeriets förvaltningsområden till följd av den
förändrade tidtabellen för krishanteringsinsatsen i Libanon och be-
slutet om att inte inleda EU:s insats i Libyen.

UtsökningsväsendetFör utsökningsväsendet anvisas tilläggsfinansiering på 2 miljoner
euro till följd av att antalet ärenden som anhängiggörs väntas öka
från 2,6 miljoner till 3,0 miljoner, vilket innebär en ökning på ca
15 %.

Tampereen Työväen 
Teatteri

För kostnaderna för en grundlig renovering av Tampereen Työvä-
en Teatteri föreslås en fullmakt, enligt vilken projektet kan beviljas
understöd till ett belopp av högst 3 miljoner euro tidigast det kalen-
derår som följer på det år då projektet slutförts, dock tidigast från
och med 2015.

ForststyrelsenForststyrelsens grundkapital sänks med 7,05 miljoner euro mera
än vad som föreslås i budgetpropositionen för att avgränsningarna
av de skyddsområden som håller på att inrättas ska motsvara den rå-
dande nivån på skyddet.

Finnvera AbpVid ingången av 2012 är det meningen att ta i bruk en refinansie-
ring för export som ska grunda sig på Finnvera Abp:s egen med-
elsanskaffning. Det föreslås att Finnvera Abp beviljas en lånefull-
makt på 200 miljoner euro, inom ramen för vilken staten kan bevilja
Finnvera Abp kortfristiga lån i situationer när Finnvera inte kan
skaffa medel på marknaden. 

Besvärsnämnden för 
social trygghet

Det föreslås ett tillägg på 1 123 000 euro för omkostnaderna för
besvärsnämnden för social trygghet för att avveckla anhopningen av
besvär, av vilket 1 053 000 euro riktas till löneutgifter och andra ut-
gifter för 13 tjänster för viss tid och 70 000 euro riktas till överföring
av löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke från anslaget för
statsbidrag till Arbetshälsoinstitutet.

Förbättring av 
låginkomsttagarnas 
försörjning

En anslagsökning på 59 miljoner euro föreslås för förbättrandet av
utkomststödet under arbetslöshetstiden så att grunddagpenningen
för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet höjs med sammanlagt 120

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro.
Moment Ärende 2012 2013 2014 2015

Precisering av de lagstadgade indexjusteringarna 
(i enlighet med fastställt FP-index) -6,6 -6,5 -6,5 -6,5

29.40.50 Precisering av moms-kompensationen till universiteten 
enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9

29.40.52 Justering av kompensationen för slopandet av universitets-
apotekens befrielse från inkomstskatt och apoteksavgift 
enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

33.20.50, 
33.20.51, 
33.20.52

Nivåförhöjning av höjningen av grundskyddet 
(justering av en teknisk ändring i enlighet med det nya 
kostnadsförslaget) -58,0 -63,0 -63,0 -63,0

Sammanlagt -85,5 -90,4 -90,4 -90,4
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euro i stället för med det tidigare föreslagna 100 euro. Höjningen
innehåller en indexjustering från ingången av 2012. 

Frontveteraner För att säkerställa frontveteranernas möjlighet att delta i rehabili-
tering och få del av tjänster som ges i hemmet föreslås ett tillägg på
4 miljoner euro, vilket finansieras med en ökning av Penningauto-
matföreningens avkastning. 

Läkar- och sjukvårds-
helikopterverksamhet

Det föreslås att statens finansiering av läkar- och sjukvårdsheli-
kopterverksamheten ökas med 10,7 miljoner euro för att säkerställa
en fortsatt verksamhet.

Vissa andra ändringar Det föreslås att 3,6 miljoner euro överförs från momentet för det
egentliga utvecklingssamarbetet till utrikesministeriets omkostna-
der till att användas för stärkande av utvecklingssamarbetsförvalt-
ningen.

Det föreslås att anslaget för pensioner minskas med 14,9 miljoner
euro till följd av att kostnadsfördelningen mellan olika pensionssys-
tem i fråga om Vilma-pensionerna har preciserats och av att de pen-
sioner som betalas ut av Kommunernas pensionsförsäkring har ökat
långsammare än beräknat.

Det föreslås att kommunikationsministeriets fullmakt att ingå av-
tal i anslutning till närtågstrafiken i Helsingforsregionen sänks med
1,2 miljoner euro, eftersom förhandlingarna om ett köpavtal resul-
terade i en lägre trafikeringsersättning än tidigare.

Det föreslås att den föreslagna överföringen till försörjningsbe-
redskapsfonden på 37 miljoner euro slopas i budgeten för 2012.
Överföringen ingick i tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

I bevillningsfullmakten för energistöd föreslås ett tillägg på 15
miljoner euro och för ombudgetering av en fullmakt som blivit oan-
vänd föreslås högst 12 miljoner euro.

Den ökning av betalningsandelen när det gäller personer som inte
är medlemmar i någon arbetslöshetskassa som föranleds av höjning-
en av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie beräknas minska
statsandelen för grunddagpenningen med 18 miljoner euro. 

Till följd av en ändring av grunderna för fördelning av Folkpen-
sionsanstaltens omkostnader föreslås det att 4,8 miljoner euro över-
förs från folkpensionsfonden till allmänna fonden för social trygg-
het.

Till följd av att ändringen av folkpensionsindex var mindre än be-
räknat föreslås det att utgifterna för folkpension och barnbidrag
sänks med ungefär 6,6 miljoner euro.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av lagen
om pension för företagare minskas med 29,2 miljoner euro till följd
av större inkomster av avgifter än beräknat.



ALLMÄNT
A 9

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 
huvudtitlarna, euro

Huvudtitel

Regeringens
budget-

proposition

Kompletterings

proposition
Sammanlagt

21. Riksdagen 143 404 000 - 143 404 000
22. Republikens president 19 290 000 - 19 290 000
23. Statsrådets kansli 82 348 000 - 82 348 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 282 540 000 -6 320 000 1 276 220 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 855 857 000 2 079 000 857 936 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 245 108 000 - 1 245 108 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 852 852 000 -3 564 000 2 849 288 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 195 940 000 -14 631 000 16 181 309 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 663 169 000 -26 449 000 6 636 720 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde 2 704 384 000 - 2 704 384 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltnings-

område 2 375 380 000 -40 000 2 375 340 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-

ningsområde 3 366 968 000 -32 320 000 3 334 648 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde 12 110 630 000 23 973 000 12 134 603 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 270 938 000 - 270 938 000
36. Räntor på statsskulden 2 184 600 000 - 2 184 600 000
Sammanlagt 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på 
de olika avdelningarna, euro

Avdelning

Regeringens
budget-

proposition

Kompletterings

proposition
Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 200 369 000 79 179 000 38 279 548 000
12. Inkomster av blandad natur 4 849 115 000 10 821 000 4 859 936 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 2 008 600 000 - 2 008 600 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 205 000 000 - 205 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 45 263 084 000 90 000 000 45 353 084 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 7 090 324 000 -147 272 000 6 943 052 000
Sammanlagt 52 353 408 000 -57 272 000 52 296 136 000
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Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta

15 712 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Jämfört med det anslag på 15 625 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är till-
lägget 87 000 000 euro. Efter att den ordinarie
budgetpropositionen överlämnades har man
fått uppgifter om beskattningsutfallet för två
månader. Uppgifterna om beskattningsutfallet,
som är större än beräknat, höjer uppskattning-
en av beskattningsutfallet för 2012 med 30
miljoner euro. Av större betydelse är emeller-
tid den tekniska korrigering av det uppskattade
beskattningsutfallet för 2012, som innebär att
uppskattningen av beskattningsutfallet höjs
med 57 miljoner euro.

2012 budget 15 712 000 000
2011 III tilläggsb. 48 000 000
2011 II tilläggsb. 303 000 000
2011 budget 14 571 000 000
2010 bokslut 13 710 451 825

03. Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta

150 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det anslag på 160 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
10 000 000 euro. 

I ändringen har man beaktat ändringarna i
apotekens totala omsättning från 2009 till 2010
och de uppskattade uppgifterna för 2011. In-
komstposten för 2011 har preciserats och är
lägre än vad som uppskattats. Apotekens totala
omsättning minskade undantagsvis 2010 på
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grund av bl.a. det referensprissystem som träd-
de i kraft året innan och den nedgång i läkeme-
delspriserna som följde av läkemedelsutbytet.

2012 budget 150 000 000
2011 budget 156 100 000
2010 bokslut 121 169 901

08. Punktskatter 

01. Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta

753 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 751 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att uppskatt-
ningen av skatteutfallet för punktskatten på to-
bak har preciserats. I den regeringsproposition
med förslag till lag om ändring av lagen om to-
baksaccis som hänför sig till budgetpropositio-
nen uppskattas det att skattehöjningen ökar in-

flödet av punktskatten på tobak med 53 miljo-
ner euro per år. I den ordinarie
budgetpropositionen uppskattades det att lag-
ändringen kommer att öka skatteutfallet med
50 miljoner euro. I uppskattningen av skatteut-
fallet för 2012 har man beaktat tidpunkten för
betalningen av punktskatten samt de skattskyl-
digas möjligheter att förbereda sig på de före-
slagna ändringarna.

2012 budget 753 000 000
2011 budget 704 000 000
2010 bokslut 698 184 718

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområ-
det

Under momentet beräknas inflyta 5 898 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 311 000 euro jämfört med det
belopp på 6 209 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en justering av
tillsynsavgiften för postverksamhet.

2012 budget 5 898 000
2011 budget 5 598 000
2010 bokslut 6 429 058

05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
Under momentet beräknas inflyta

10 450 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 490 000 euro jämfört med det
belopp på 9 960 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att  inkomstpos-
ten har justerats så att den motsvarar det inflö-
de av tillsynsavgift för flygtrafiken som före-
slås i regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen
om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005).

2012 budget 10 450 000
2011 budget 7 800 000
2010 bokslut 6 120 523
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas inflyta 7 661 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 6 100 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ökning-

en 1 561 000 euro och föranleds av de ersätt-
ningar som FN betalar för de trupper som del-
tar i krishanteringsinsatsen i Libanon.

2012 budget 7 661 000
2011 III tilläggsb. 1 675 000
2011 budget 11 230 000
2010 bokslut 16 385 541

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta

68 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 8 000 000 euro jämfört med det
belopp på 60 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att antalet ären-
den vid utsökningsväsendet har ökat. Antalet

ärenden vid utsökningsväsendet (moment
25.20.01) beräknas 2012 uppgå till 3,0 miljo-
ner, medan det i budgetpropositionen uppskat-
tades till 2,6 miljoner.

2012 budget 68 000 000
2011 budget 58 000 000
2010 bokslut 62 100 729

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 3 734 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Tillägget på 3 234 000 euro jämfört med det
belopp på 500 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds främst av inkomsterna
för Finlands krishanteringsstyrkor i Libanon.

2012 budget 3 734 000
2011 budget 655 000
2010 bokslut 11 540 539

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta

1 636 934 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 5 974 000 euro jämfört med det
belopp på 1 642 908 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av det avdrag
som föreslås under moment 28.50.15.

2012 budget 1 636 934 000
2011 III tilläggsb. -32 555 000
2011 budget 1 553 315 000
2010 bokslut 1 472 690 959

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Avkastning av Penningautomatförening-
ens verksamhet

Under momentet beräknas inflyta
390 295 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 4 000 000 euro jämfört med det
anslag på 386 295 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av ett föreslaget
tillägg i anslaget för rehabiliteringen av front-
veteraner under moment 33.50.56.

2012 budget 390 295 000
2011 budget 374 300 000
2010 bokslut 380 995 000
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 6 943 052 000

euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Minskningen på 147 272 000 euro jämfört
med det belopp på 7 090 324 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds av de
ändringar i inkomstposterna och anslagen som
föreslås i denna kompletteringsproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen med ta-
bellen nedan:

2012 budget 6 943 052 000
2011 III tilläggsb. -1 702 892 000
2011 II tilläggsb. -814 591 000
2011 I tilläggsb. 941 356 000
2011 budget 8 070 625 000
2010 bokslut 11 272 089 212

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 6 993
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 6 943
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A N S L A G

 Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

20. Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet (fast
anslag)

Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen
(10/1969) och 1 § i förordningen om understöd
för partiverksamhet (27/1973) användas till
betalning av understöd till partier som är före-
trädda i riksdagen för understödjande av deras
i stadgarna och i de allmänna programmen an-
givna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett
belopp på 17 910 000 euro avsett att användas
för understödjande av partiernas politiska
verksamhet, varav 10 % är avsett för kvinnor-
nas politiska verksamhet och likaså 10 % för
verksamheten i partiernas kretsorganisationer,
allt enligt samma grunder som ovan nämnda
understöd. Vidare får 90 000 euro av anslaget
användas i understöd till Ålands landskapsre-
gering för understödjande av politisk verksam-
het i landskapet Åland. Dessutom är ett belopp

på 15 920 000 euro av anslaget avsett att an-
vändas för att stödja partiernas informations-
verksamhet och kommunikation och
80 000 euro som understöd till Ålands land-
skapsregering för understödjande av informa-
tionsverksamhet i landskapet Åland.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Ändringen föranleds av rättelse av ett tek-
niskt fel i fördelningsförhållandet i fråga om
stödet till partiernas informationsverksamhet
och kommunikation och stödet till Ålands
landskapsregerings informationsverksamhet.

2012 budget 34 000 000
2011 budget 36 000 000
2010 bokslut 36 000 000



16

Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
200 064 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 3 600 000 euro jämfört med det
belopp på 196 464 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överfö-
ring från moment 24.30.66 till stärkandet av
utvecklingssamarbetsförvaltningen.  Förvalt-
ningen av de ökande anslagen för utvecklings-
samarbete förutsätter kvalitativt utvecklande
av personalen samt förbättrande av verksam-

hetsbetingelserna vid ministeriet och beskick-
ningarna i utlandet. Anslaget för stärkande av
utvecklingssamarbetsförvaltningen kommer
att användas till att täcka kostnadsökningen,
inberäknat  kostnader för datakommunikation,
samt utbildning av personalen, att utveckla da-
tasystem och främja säkerheten vid Finlands
biståndsrepresentationer.

2012 budget 200 064 000
2011 III tilläggsb. 1 529 000
2011 budget 200 437 000
2010 bokslut 204 915 000

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands kris-
hanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 49 982 000 euro.

Dispositionsplan €

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen 
i Liberia (UNMIL-insatsen) 260 000

04. Utgifter för Finlands 
krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 4 453 000

05. Gemensamma utgifter 5 447 000
06. Utgifter för Finlands 

krishanteringsstyrka i Bosnien och 
Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-
insatsen) 1 069 000
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F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter
dispositionsplanen under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 6 320 000 euro jämfört med det
belopp på 56 302 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av den förändrade
tidtabellen för krishanteringsinsatsen i Liba-
non och beslutet om att inte inleda EU:s insats
i Libyen.

Jämfört med budgetpropositionen har punkt
15. i dispositionsplanen strukits (minskning
482 000 euro) efter EU:s beslut om att inte in-
leda insatsen EUFOR-Libyen och stänga ope-
rationsstaben i Rom, anslaget under punkt 04.
i dispositionsplanen har minskats med 285 000

euro efter att beräkningsgrunderna för lönerna
för insatsen har preciserats, anslaget under
punkt 05. i dispositionsplanen har ökats med
48 000 euro till följd av att kostnaderna för ro-
tationsutbildning för krishanteringsinsatserna
har preciserats, anslaget under punkt 10. i dis-
positionsplanen har ökats med 45 000 euro till
följd av att lönerna för personer som tjänstgör
i militära krishanteringsuppdrag har precise-
rats, anslaget under punkt 11. i dispositionspla-
nen har ökats med 351 000 euro till följd av att
insatsernas personalstyrka har utökats från fyra
personer, som utgjorde beräkningsgrund, till
sju personer och anslaget under punkt 14. i dis-
positionsplanen har minskats med 5 838 000
euro till följd av att insatsens huvudstyrka för-
flyttar sig till insatsområdet senare än beräknat
på våren 2012.

Jämfört med det som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds dessutom 159 000 euro av
minskningen av att anslagsändringarna för
ovan nämnda insatser har hänförts till punkt
09. i dispositionsplanen.

Punkt 07. i dispositionsplanen i budgetpro-
positionen, Utgifter för Finlands krishante-
ringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen),
ändras i dispositionsplanen till punkt 08. Utgif-
ter för Finlands krishanteringsstyrka i Afgha-
nistan (ISAF-insatsen).

2012 budget 49 982 000
2011 III tilläggsb. —
2011 budget 58 332 000
2010 bokslut 47 921 060

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 883 684 000 euro.

07. Utgifter för Finlands FN-
avdelning i södra Sudan 
(UNMISS-insatsen) 260 000

08. Utgifter för Finlands 
krishanteringsstyrka i Afghanistan 
(ISAF-insatsen) 20 810 000

09. I reserv för merutgifter för 
pågående operationer eller för 
förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsoperationer 
samt för andra utgifter för 
krishantering 6 841 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 1 329 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Somalia 601 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen 

i Libanon 8 912 000
Sammanlagt 49 982 000

Dispositionsplan €

1. Multilateralt utvecklings-
samarbete 255 090 000

2. Utvecklingssamarbete med 
enskilda länder och regioner1) 304 550 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 58 876 000
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Fullmakt
År 2012 får nya utvecklingssamarbetsavtal

ingås och förbindelser avges, vilka föranleder
staten utgifter till ett sammanlagt värde av
högst 505 342 000 euro efter år 2012, och så-
dana räntestödskrediter som Finnvera går i
borgen för och vilka kan beviljas högst
30 000 000 euro i räntestöd godkännas till ett
värde av högst 115 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och dispositionsplanen ersätter dispositions-
planen i budgetpropositionen. Avsnittet Full-
makt i beslutsdelen ersätter avsnittet Fullmakt
i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 600 000 euro jämfört med det
belopp på 887 284 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överfö-
ring till moment 24.01.01 för stärkande av ut-
vecklingssamarbetsförvaltningen. 

Dispositionsplanen under momentet och för-
delningen av fullmakter att bevilja medel och
ingå avtal har setts över med beaktande av re-
geringsprogrammets tyngdpunkter och gällan-
de åtaganden samt stärkandet av utvecklings-
samarbetsförvaltningen.

Jämfört med budgetpropositionen har ansla-
get under punkt 1. i dispositionsplanen mins-
kats med 35 000 000 euro, anslaget under
punkt 2. i dispositionsplanen ökats med
49 626 000 euro, anslaget under punkt 4. i dis-
positionsplanen minskats med 6 799 000 euro,
anslaget under punkt 5. i dispositionsplanen
minskats med 7 427 000 euro, anslaget under
punkt 8. i dispositionsplanen minskats med
3 000 000 euro och anslaget under punkt 9. i
dispositionsplanen minskats med 1 000 000
euro. 

Jämfört med budgetpropositionen har under
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel
och ingå avtal under punkt 1. minskats
5 767 000 euro, under punkt 2. ökats
15 767 000 euro och under punkt 9. minskats
10 000 000 euro.  

4. Utvecklingssamarbete som inte 
inriktats enligt land 50 934 000

5. Humanitärt bistånd 83 573 000
6. Planering av utvecklings-

samarbetet, stödfunktioner och 
utvecklingspolitisk information 8 561 000

7. Evaluering av utvecklings-
samarbetet och intern revision 2 600 000

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

9. Räntestödsinstrumentet 16 500 000
Sammanlagt 883 684 000

1) I anslaget ingår 500 000 euro i utgifter för samarbets-
projekt mellan ministeriet och det österrikiska 
utvecklingssamarbetsverket (ADA), 2 000 000 euro i 
utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och 
Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 1 100 000 euro i 
utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och 
Norges utrikesministerium, 500 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs 
utrikesministerium samt 200 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och det tyska 
utvecklingssamarbetsverket (GIZ). 

Fördelningen av fullmakter att 
bevilja medel och ingå avtal €

1. Multilateralt utvecklings-
samarbete 81 130 000

2. Utvecklingssamarbete med 
enskilda länder och regioner 217 540 000

3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 47 610 000
5. Humanitärt bistånd -
6. Planering av utvecklings-

samarbetet, stödfunktioner och 
utvecklingspolitisk information 6 000 000

7. Evaluering av utvecklings-
samarbetet och intern revision -

8. Understöd till medborgar-
organisationernas utvecklings-
samarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklings-
samarbetet 123 062 000

9. Räntestödsinstrumentet 30 000 000
Sammanlagt 505 342 000
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2012 budget 883 684 000
2011 III tilläggsb. 1 675 000
2011 budget 844 248 000
2010 bokslut 743 596 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
26 224 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 26 305 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är minsk-
ningen 81 000 euro, varav 60 000 euro föran-
leds av en överföring till moment 25.10.03 av
löneutgifter och andra utgifter motsvarande ett
årsverke till Olycksutredningscentralen och
21 000 euro av en överföring till moment
31.01.01 för de oväntat stora merutgifter som
publiceringen av författningar i Finlands för-
fattningssamling föranlett.  

2012 budget 26 224 000
2011 III tilläggsb. 258 000
2011 budget 25 704 000
2010 bokslut 25 765 000

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
7 177 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 60 000 euro jämfört med det be-
lopp på 7 117 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av en överföring från
moment 25.01.01 av löneutgifter och andra ut-
gifter motsvarande ett årsverke till Olycksut-
redningscentralen.

2012 budget 7 177 000
2011 III tilläggsb. 566 000
2011 budget 7 129 000
2010 bokslut 6 549 000

50. Understöd (fast anslag)
Anslaget får även användas till brottsbe-

kämpning tillsammans med statliga inrättning-
ar och till utgifter för projekt som ansluter sig
till bedömning av brottsbekämpningen.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen fo-
gas som tredje stycke till beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen. Disposi-
tionsplanen i beslutsdelen ersätter disposi-
tionsplanen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Jämfört med budgetpropositionen har ansla-
get under punkten Understöd för upprätthål-
lande av samernas kulturella autonomi i dispo-
sitionsplanen höjts med 60 000 euro. Tillägget,

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd för upprätthållande av samernas 
kulturella autonomi (högst) 3 187
Övriga understöd (högst) 601
Sammanlagt 3 788
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som beror på att personalutgifterna vid Same-
kulturcentrumet har ökat, täcks med en an-
slagsöverföring från punkten Övriga understöd
i dispositionsplanen.

2012 budget 3 788 000
2011 III tilläggsb. 240 000
2011 budget 2 621 000
2010 bokslut 2 301 750

10. Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
238 289 000 euro.

Vid tingsrätterna får fr.o.m. den 1 februari
2012 inrättas två tjänster som tingsdomare
(T11 och T13), under förutsättning att två lag-
manstjänster vid tingsrätten (T15 och T17)
dras in från och med samma tidpunkt.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 238 189 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överfö-
ring från moment 28.01.01 på grund av att

ärenden som har skötts av tjänstemannanämn-
den överförs till förvaltningsdomstolarna. I
samband med budgetpropositionen har reger-
ingen till riksdagen överlämnat en proposition
med förslag till lag om ändring av statstjänste-
mannalagen (RP 61/2011 rd), i vilken föreslås
att tjänstemannanämnden dras in och de ären-
den som den har skött överförs till förvalt-
ningsdomstolarna.

2012 budget 238 289 000
2011 III tilläggsb. 3 519 000
2011 budget 235 579 000
2010 bokslut 233 270 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
102 197 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 100 197 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av att antalet
ärenden vid utsökningsväsendet har ökat.

2012 budget 102 197 000
2011 III tilläggsb. 1 114 000
2011 budget 98 806 000
2010 bokslut 97 831 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01.  (26.01.01, delvis) Inrikesministeriets
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
20 868 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 103 000 euro jämfört med det
belopp på 20 765 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring

från moment 26.10.01 av de preciserade lö-
neutgifterna och omkostnaderna för de 12 ex-
tra tjänster som inrättats vid polisavdelningen.  

2012 budget 20 868 000
2011 III tilläggsb. 340 000
2011 budget 19 576 000
2010 bokslut 19 956 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
699 862 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 103 000 euro jämfört med be-
loppet på 699 965 000 euro i budgetpropositio-
nen föranleds av en överföring till moment

26.01.01 av de preciserade löneutgifterna och
omkostnaderna för de 12 extra tjänster som in-
rättats vid polisavdelningen.

2012 budget 699 862 000
2011 III tilläggsb. 9 860 000
2011 budget 687 053 000
2010 bokslut 688 133 000
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20. Gränsbevakningsväsendet

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

Fullmakt
Om en del av den fullmakt för anskaffning av

ett utsjöbevakningsfartyg som beviljades i
budgeten för 2011 är oanvänd, får förbindelser
av den oanvända delen fattas 2012.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
andra stycke till fullmakten under momentet i
budgetpropositionen.

Den beställningsfullmakt för anskaffning av
ett utsjöbevakningsfartyg som nämns i det
tredje stycket i förklaringsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen förnyas för 2012, om
den inte har hunnit användas före utgången av
2011.  

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Anslaget får användas
3) till betalning av kostnaderna för spaning

efter skogsbränder och upprätthållande av be-
redskap för detta i enlighet med 31 § i rädd-
ningslagen. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt 3 i andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 3 406 000
2011 budget 3 406 000
2010 bokslut 2 216 242

40.  (26.40, delvis) Invandring

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

Anslaget får användas
9) till betalning av utgifterna för ordnande av

kvotflyktingars och deras familjemedlemmars
inresa i landet, hälsoundersökningar i utrese-
landet och utbildning (kulturorientering) samt
ordnande av utbildning och information i syfte
att främja mottagningsverksamheten i enlighet
med 86 § i lagen om främjande av integration
(1386/2010).

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt 9 i andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen. 

Till punkt 9 har fogats en hänvisning till 86 §
i lagen om främjande av integration.

2012 budget 63 627 000
2011 III tilläggsb. 71 000
2011 budget 86 317 000
2010 bokslut 97 027 356
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

F ö r k l a r i n g :  Med avvikelse från vad som föreslås i förklaringsdelen till moment 27.01.88
är avsikten att de anläggnings- och omsättningstillgångar som behövs för produktionen av för-
svarsmaktens kosthållning ska överföras till det bolag som bildas. Egendomen är värd ca 7,2 mil-
joner euro. Om bolaget förlorar upphandlingen om försvarsmaktens kosthållning, förbinder det
sig att sälja storköksutrustningen till balansvärdet på begäran av den nya tjänsteproducenten.

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Benämningen på den gemensamma tjänsten
vid försvarsministeriet, regeringsråd som chef
för centralavdelningen, ändras till avdelnings-
chef den 1 februari 2012.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
tredje stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Tjänsten som avdelningschef för försvarsmi-
nisteriets resurspolitiska avdelning blir vakant
den 1 februari 2012 när tjänstens nuvarande

innehavare går i pension. I samband med detta
ändras benämningen på den tjänst som specifi-
ceras i statsbudgeten så att den motsvarar
tjänstebenämningarna och behörighetsvillko-
ren för andra avdelningschefer samt riktlinjer-
na för statsförvaltningens chefspolicy.

2012 budget 18 678 000
2011 III tilläggsb. 261 000
2011 budget 18 645 000
2010 bokslut 18 732 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 698 565 000 euro.

Fullmakter
3) Kompletterande anskaffningar av bruks-

fordon får göras så att de får föranleda staten
utgifter på högst 14 770 000 euro under åren

2011—2013 (beställningsfullmakten för kom-
pletterande anskaffningar av bruksfordon).

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 3 i den del av beslutsdelen som gäl-
ler fullmakter fogas som en ny 3 punkt till be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
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nen. Samtidigt blir den nuvarande 3 och 4
punkten 4 och 5 punkt.

Avdraget på 13 680 000 euro jämfört med
det belopp på 1 712 245 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen är en överföring till mo-
ment 27.10.18. Härigenom kan en del av de in-
besparingar på 20 miljoner euro som gäller
materialanskaffningar riktas till anskaffningar
av bruksfordon under moment 27.10.01. I bud-
getpropositionen hade dessa inbesparingar i
sin helhet hänförts till moment 27.10.18. 

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för kompletterande anskaff-
ningar av bruksfordon med 13 930 000 euro
jämfört med det belopp på 22 200 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen föranleds
främst av att de inbesparingar i materielan-
skaffningar som avses i regeringsprogrammet
också ska riktas till anskaffning av bruksfor-
don. 

2012 budget 1 698 565 000
2011 III tilläggsb. 27 097 000
2011 budget 1 698 738 000
2010 bokslut 1 632 504 000

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

Under momentet beviljas 725 549 000 euro.
Av anslaget får högst 58 783 000 euro an-

vändas för andra anskaffningar av försvarsma-
teriel än till betalning av utgifter som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i
index och valutakurser i samband med beställ-
ningsfullmakter.

Fullmakter
1) År 2012 får nya avtal ingås i anslutning till

den materiella utvecklingen av försvarsmakten
i syfte att förbättra det militära försvarets pre-
stationsförmåga så att de får föranleda staten
utgifter på högst 281 700 000 euro åren
2012—2016 enligt valutakursnivån den dag
budgeten träder i kraft (beställningsfullmakten
för materiell utveckling av försvarsmakten
2012, PVKEH 2012). 

Betalning enligt maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2012 kan bindas till

en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m.
det första kvartalet 2012.

2) Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för beredskapsförbandens ut-
rustning (VYV 1) förlängs till 2016 utan att
maximibeloppet för beställningsfullmakten på
1 034 019 000 euro ändras.

3) Användningen av beställningsfullmakten
för teknisk forskning, produktutveckling och
projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010)
får föranleda staten utgifter på högst
67 080 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen,
det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, punkt 1 i den del av be-
slutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt
1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmak-
ter under momentet i budgetpropositionen, och
punkterna 2 och 3 i den del av beslutsdelen
som gäller fullmakter fogas som nya 2 och 3
punkter till den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter under momentet i budgetproposi-
tionen. Samtidigt blir den nuvarande 2, 3 och 4
punkten 4, 5 och 6 punkt.

Tillägget på 13 680 000 euro jämfört med
det belopp på 711 869 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen är en överföring från mo-
ment 27.10.01 för andra anskaffningar av för-
svarsmateriel.

Jämfört med det belopp på 280 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är ökning-
en av beställningsfullmakten för PVKEH 2012
1 700 000 euro. Genom en ändring av maximi-
beloppet för fullmakten och den tidsmässiga
fördelningen kan man bättre genomföra för-
svarsmaktens projekt för utvecklingsprogram.

Förlängningen av beställningsfullmakten för
VYV 1 föranleds av att leveranstiden för NH
90-transporthelikoptrarna fördröjs ytterligare
och på att den ändrade tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna bättre motsvarar den nya be-
räknade leveranstiden.

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för TTK-PROTO 2010 med
1 700 000 euro jämfört med det belopp på
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68 780 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av en utgiftsinbesparing som
riktas till anskaffningen av försvarsmateriel.

2012 budget 725 549 000
2011 III tilläggsb. -152 412 000
2011 budget 737 755 000
2010 bokslut 574 485 000

30. Militär krishantering

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

Under momentet beviljas 63 092 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen er-
sätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och disposi-
tionsplanen i beslutsdelen ersätter disposi-
tionsplanen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Avdraget på 3 564 000 euro jämfört med det
belopp på 66 656 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att punkt 14. i
dispositionsplanen har strukits till följd av att
EU:s insats i Libyen är avslutad, och anslaget
under punkt 15. i dispositionsplanen har mins-
kats med 2 994 000 euro till följd av att inle-
dandet av insatsen i Libanon har skjutits fram
till maj 2012.

Jämfört med budgetpropositionen har ansla-
get under punkt 01. i dispositionsplanen mins-
kats med 1 009 000 euro till följd av att kostna-
derna för insatsen i Kosovo har preciserats, an-
slaget under punkt 04. i dispositionsplanen har
minskats med 2 932 000 euro till följd av att
helikopterevakueringsmöjligheten i insatsen i
Afghanistan har dragits in, namnet på punkt
05. i dispositionsplanen har ändrats till att mot-
svara den nya insatsen i Sudan, anslaget under
punkt 07. i dispositionsplanen har ökats med
38 000 euro till följd av att lönekostnaderna för
SAC:s personal i Ungern har preciserats, och
anslaget under punkt 11. i dispositionsplanen
har minskats med 152 000 euro till följd av att
kostnaderna för EU:s utbildningsinsats i So-
malia har preciserats. De anslag på 4 055 000
euro som frigjorts med anledning av ändringar-
na har överförts till punkt 20. i dispositionspla-
nen.

Dispositionsplan €

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

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

03. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 3 213 000

04. Utgifter för Finlands 
krishanteringsstyrka i Afghanistan 
(ISAF-insatsen) 15 068 000

05. Utgifter för Finlands FN-
avdelning i södra Sudan 
(UNMISS-insatsen) 40 000

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

07. Gemensamma utgifter för 
krishanteringsinsatser 5 230 000

08. Programmet för utvecklande av 
styrkor för krishantering 15 000 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen 
EUTM Somalia 168 000

12. Utgifter för krishanteringsinsatsen 
i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 500 000

13. Utgifter för Atalanta-insatsen 350 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen 

i Libanon 12 000 000
20. I reserv för merutgifter för 

pågående insatser eller för 
förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för 
andra utgifter för krishantering 9 055 000

Sammanlagt 63 092 000
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2012 budget 63 092 000
2011 III tilläggsb. -146 000
2011 budget 59 620 000
2010 bokslut 59 137 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
37 448 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 37 548 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring
till moment 25.10.03 i anslutning till indrag-
ningen av tjänstemannanämnden. Av överfö-
ringen är 10 000 euro en överföring av en-
gångsnatur för 2012 och 90 000 euro en per-
manent överföring.

2012 budget 37 448 000
2011 III tilläggsb. 3 017 000
2011 budget 32 368 000
2010 bokslut 34 697 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeri-
ets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 566 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 210 000 euro jämfört med det
belopp på 776 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en överföring till
moment 28.10.02 för utveckling av IT-lös-
ningar i anslutning till den elektroniska tullbe-
handlingen i EU.

2012 budget 566 000
2011 budget 1 159 000
2010 bokslut 9 000

10. Beskattningen och tullväsendet

02. Tullverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
160 536 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 160 526 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
10 000 euro, i vilken summa som tillägg har
beaktats 210 000 euro som en överföring från
moment 28.01.21 för utveckling av IT-lös-
ningar i anslutning till den elektroniska tullbe-
handlingen i EU och som avdrag 200 000 euro
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som en överföring till moment 28.30.03 för be-
kämpning av grå ekonomi.

2012 budget 160 536 000
2011 III tilläggsb. 1 803 000
2011 budget 157 742 000
2010 bokslut 163 840 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
7 451 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 7 251 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring

från moment 28.10.02 för sådan identifiering
och övervakning av utländsk arbetskraft som
förutsätts inom bekämpningen av grå ekonomi. 

2012 budget 7 451 000
2011 III tilläggsb. 19 000
2011 budget 4 193 000
2010 bokslut 4 407 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 092 334 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 14 936 000 euro jämfört med
det belopp på 4 107 270 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att kost-
nadsfördelningen mellan statens pensionssys-
tem och andra pensionssystem i fråga om Vil-

ma-pensionerna har preciserats och av att de
pensioner enligt lagen om statens pensioner
(StaPL) som betalas ut av Kommunernas pen-
sionsförsäkring har ökat långsammare än be-
räknat.

2012 budget 4 092 334 000
2011 III tilläggsb. -81 389 000
2011 budget 3 868 145 000
2010 bokslut 3 684 540 011

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 204 089 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 405 000 euro jämfört med det
belopp på 203 684 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de ändringar
i inkomstposterna som föreslås i denna kom-
pletterande budgetproposition.
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2012 budget 204 089 000
2011 III tilläggsb. -62 000
2011 II tilläggsb. 3 809 000
2011 I tilläggsb. -1 019 000
2011 budget 191 053 000
2010 bokslut 175 028 505
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning

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

Anslaget får användas
10) till minskande av undervisningsgrupper-

nas storlek inom den grundläggande utbild-
ningen, högst 50 449 000 euro

13) på de grunder som undervisnings- och
kulturministeriet bestämmer högst 11 975 000
euro till betalning av understöd enligt 45 § i la-
gen om finansiering av undervisnings- och kul-
turverksamhet för stödjande av modersmålet
och finska/svenska som andra språk samt av
övrig undervisning som utgör ett komplement
till undervisningen i fråga om elever med
främmande modersmål

14) på de grunder som undervisnings- och
kulturministeriet bestämmer högst 75 000 euro
till betalning av understöd enligt 45 § i lagen
om finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet för anordnande av modersmålsun-
dervisning för samer och romer

15) till betalning av statsunderstöd för under-
visning på samiska och i samiska enligt 45 § 1

mom. i lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet samt 4 och 5 § i
statsrådets beslut om grunderna för statsunder-
stöd som beviljas för undervisning på samiska
och i samiska i den grundläggande utbildning-
en, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/
1999).

F ö r k l a r i n g :  Punkterna 10, 13 och 14 i
beslutsdelen ersätter motsvarande punkter i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, och punkt 15 i beslutsde-
len fogas som 15 punkt till det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen. Jämfört med budgetpropositionen har i
början av det andra stycket samt i punkt 10
gjorts en teknisk ändring. Jämfört med budget-
propositionen överförs 25 000 euro av anslaget
på 12 000 000 euro i punkt 13 till anslaget på
50 000 euro i punkt 14.

2012 budget 842 693 000
2011 budget 791 917 000
2010 bokslut 727 114 050
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30. Vuxenutbildning

30. Statsandelar för driftskostnader för läro-
anstalter för fritt bildningsarbete (förslagsan-
slag)

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter ta-
bellen i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen. Maximiantalet undervisnings-
timmar vid medborgarinstituten ökas med 466
timmar, vilket möjliggörs till följd av att pri-
serna per enhet för medborgarinstituten preci-
serats. Det genomsnittliga pris per enhet som

använts vid dimensioneringen av anslaget för
medborgarinstituten är 82,32 euro.

2012 budget 164 092 000
2011 budget 167 109 000
2010 bokslut 163 643 223

40. Högskoleundervisning och forskning

02. Arkivverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
18 959 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 60 000 euro jämfört med det be-
lopp på 19 019 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att uppbörden av
hyran för samearkivets lokaler inställts.

2012 budget 18 959 000
2011 III tilläggsb. 131 000
2011 budget 19 309 000
2010 bokslut 20 541 000

22. Finansiering av forskningsinfrastruktur-
projekt (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till betalning av utgif-
ter och understöd som föranleds av forsknings-

infrastrukturprojekt samt till betalning av ut-
gifter som föranleds av deltagande i internatio-
nellt samarbete kring
forskningsinfrastrukturprojekt.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2012 budget 4 000 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kom-
munala och privata yrkeshögskolors drifts-
kostnader (förslagsanslag)

Anslaget får användas
2) till utvecklande och stödjande av verk-

samheten, högst 9 100 000 euro som projektfi-
nansiering enligt yrkeshögskolelagen

3) till yrkeshögskolornas resultatfinansie-
ring, informationssamhällsprojekt och projekt
som stöder yrkeshögskolornas strategi, högst
10 185 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel
maximibelopp enhet

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 924 292 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 269 216 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet 255 000 studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet   168 196 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 57 582 undervisningstimme
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F ö r k l a r i n g :  Punkterna 2 och 3 i be-
slutsdelen ersätter punkterna 2 och 3 i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Jämfört med budgetpro-
positionen överförs 1 000 000 euro av anslaget
på 10 100 000 euro i punkt 2 till anslaget på
9 185 000 euro i punkt 3.

2012 budget 429 001 000
2011 budget 409 774 000
2010 bokslut 400 305 313

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

Under momentet beviljas 1 829 987 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 855 400 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är av-
draget 25 413 000 euro, där 5 470 000 euro har
beaktats som avdrag till följd av en precisering
av den beräknade lönesumma som ligger till
grund för arbetsgivares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie och 19 943 000 euro som avdrag
till följd av att kompensationen för mervärdes-
skatt preciserats enligt universitetens bokslut
för 2010.

2012 budget 1 829 987 000
2011 III tilläggsb. 800 000
2011 budget 1 838 593 000
2010 bokslut 1 703 152 000

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

Anslaget får användas
7) till spetsforskning och till stärkande av de

strategiska centren för spetskompetens utanför
bevillningsfullmakten, 15 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 7 i beslutsdelen fo-
gas som 7 punkt till det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 251 526 000
2011 III tilläggsb. 1 500 000
2011 budget 234 711 000
2010 bokslut 209 350 000

52. Särskild statlig finansiering för undervis-
ning och forskning vid Helsingfors universitet
och Östra Finlands universitet (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 30 731 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 976 000 euro jämfört med det
belopp på 31 707 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att utfallet av
2010 års bokslut för Helsingfors universitet
och Östra Finlands universitet har beaktats i de
poster som ligger till grund för kompensatio-
nen för den skatt på näringsinkomsten och den
apoteksavgift som betalats.

2012 budget 30 731 000
2011 budget 31 707 000
2010 bokslut 5 607 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Anslaget får användas
7) till utgifter som föranleds av verksamhe-

ten vid Institutet för de inhemska språken en-
ligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de in-
hemska språken. Anslaget får tillsammans med
anslagen under moment 29.40.03 användas för
utgifter för avlönande av personal motsvaran-
de högst 89 årsverken, inklusive tjänstemän
som utnämnts till sin tjänst.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 7 i beslutsdelen er-
sätter punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 101 180 000
2011 budget 100 300 000
2010 bokslut 95 795 683
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80. Konst och kultur

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av konsten (förslagsanslag)

Anslaget får användas
5) till betalning av statsunderstöd till biblio-

tek enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet och till annat
stödjande av biblioteksbranschen, till statens
regionala förvaltning av de allmänna bibliote-
ken för regional utveckling och annan utveck-
ling av biblioteksväsendet, till de allmänna
bibliotekens nationella utvecklingsprojekt och
internationella samarbete samt till och stärkan-
de av de allmänna bibliotekens kunskapsbas,
högst 5 150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 5 i beslutsdelen er-
sätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen. Be-
slutsdelen motsvarar då den beräknade an-
vändningen av anslaget i förklaringsdelen.

2012 budget 222 595 000
2011 budget 220 662 000
2010 bokslut 209 341 870

54. Statsunderstöd för konst- och kulturinsti-
tutioners lokalinvesteringar (fast anslag)

Fullmakt
Undervisnings- och kulturministeriet får be-

vilja statsunderstöd för kostnaderna för en
grundlig renovering av Tampereen Työväen
Teatteri till ett belopp av högst 3 000 000 euro
så att detta föranleder staten utgifter tidigast
det kalenderår som följer på det år då projektet
slutförts, dock tidigast från och med 2015. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
fullmaktsdel till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Avsikten är att renoveringsprojektet ska ge-
nomföras åren 2012—2014. Statsunderstödet,
som betalas retroaktivt för projektet, är sam-
manlagt 3 000 000 euro. Avsikten är att stats-
understödet betalas i tre årliga poster på
1 000 000 euro från 2015 till Työväen Teatte-
rin talosäätiö.

2012 budget 7 402 000
2011 budget 3 096 000
2010 bokslut 3 253 059
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

22. Forskning och utveckling (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
3 343 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 800 000 euro jämfört med det
belopp på 4 143 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen av

ett tilläggsanslag för grön ekonomi, som
nämns i regeringsprogrammet, till moment
30.20.47, avsett för beredningen av verkstäl-
lighetsprogram som gäller den ekologiska
branschen och närproducerad mat och för vid-
tagande av åtgärderna i programmen. 

2012 budget 3 343 000
2011 budget 3 643 000
2010 bokslut 3 333 000

20. Jordbruk

47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 293 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 800 000 euro jämfört med det
belopp på 2 493 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av överföringen av
ett tilläggsanslag, som har beviljats under mo-
ment 30.01.22 för grön ekonomi i enlighet med

regeringsprogrammet, till detta moment. Efter
denna överföring står 1 580 000 euro till förfo-
gande för beredningen av verkställighetspro-
gram som gäller den ekologiska branschen och
närproducerad mat och för vidtagande av åt-
gärderna i programmen (regeringsprogram-
met.: Grön ekonomi).

2012 budget 3 293 000
2011 budget 1 513 000
2010 bokslut 1 813 000
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63. Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet
Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 9,25 miljoner euro. I detta belopp ingår som

minskning en överföring av tillgångar till ett värde av 9,59 miljoner euro från grundkapitalet till
balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna samt som ökning i form av förändring-
ar som ökar värdet på grundkapitalet med sammanlagt 0,34 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i beslutsdelen i kapitlet i budgetpro-
positionen. 

Beloppet av grundkapitalet minskar med 9,25 miljoner euro jämfört med det belopp på 2,2 mil-
joner euro som föreslås i budgetpropositionen. Ändringen är nödvändig för att skyddsområden
ska kunna inrättas i planerad omfattning. Efter ändringen beräknas beloppet av grundkapitalet
vara 2 538,2 miljoner euro vid utgången av 2012. 

I budgetpropositionen har det beräknats att grundkapitalet minskar med 2,5 miljoner euro, ef-
tersom områden som i METSO-programmet lämnats utanför det ekonomiska utnyttjandet över-
förs till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Den ersättande beräkningen av
detta belopp är 9,59 miljoner euro. Orsaken till förändringen är att inrättandet av skyddsområden
har försnabbats i och med att den ändring av naturvårdslagen (1096/1996) som trädde i kraft den
1 februari 2011 har gjort det möjligt att inrätta skyddsområden med stöd av förordning. Avsikten
är att skyddsområdena ska avgränsas så att de motsvarar den nuvarande nivån på skyddet, varvid
man till områdena också fogar sådana områden som ännu för närvarande omfattas av balansräk-
ningen för Forststyrelsens affärsverksamhet. De områden på ca 33 000 hektar som omfattas av
överföringen och som ska fogas till skyddsområdena har fastställts genom en s.k. dialogprocess
mellan Forststyrelsen och naturvårdsorganisationer åren 2003—2005, som genomfördes efter
skyddsprogrammet för gamla skogar i norra Finland. Av dessa områden har 13 000 hektar klas-
sificerats som produktiv skogsmark. Som ett resultat av processen har Forststyrelsen genom eget
beslut lämnat områdena utanför det ekonomiska utnyttjandet. Dialoglösningen har för sin del bi-
dragit till att det ekonomiska utnyttjandet av Forststyrelsens skogar i stället är mer accepterat
inom andra områden. Med hänsyn till naturvärdena är det ändamålsenligt att områdena fogas till
de skyddsområden som inrättas.

Överföringen kommer inte att påverka eurobeloppet av Forststyrelsens intäktsföring.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
20 428 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 21 000 euro jämfört med det be-
lopp på 20 407 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en överföring från
moment 25.01.01 av utgifter för tryckning av
författningar.

2012 budget 20 428 000
2011 III tilläggsb. 136 000
2011 budget 23 691 000
2010 bokslut 22 882 000

21. Produktivitetsanslag för kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 371 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 413 000 euro jämfört med det
belopp på 784 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av överföringar till
moment 31.20.01 och 31.40.01. 

2012 budget 371 000
2011 budget 211 000
2010 bokslut 34 000

10. Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Anslaget får även användas för
3) betalning av utgifter som gäller självfinan-

sieringsandelen i sådana projekt under Trafik-
verkets ansvarsområde som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 3) i beslutsdelen fo-
gas som punkt 3) till det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 86 934 000
2011 III tilläggsb. 511 000
2011 budget 83 229 000
2010 bokslut 91 868 000

20. Bastrafiksledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
930 360 000 euro.
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Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som

hänförs till ny- och utbyggnadsinvestering i
trafikledsnätet och dess projektplanering (inkl.
projektplanering av utvecklingsprojekt, med
undantag av projektplanering som budgeterats
under momenten för investeringsutgifter), re-
investeringar, underhåll, skötsel, användning,
sjömätning, trafikledning, assistans av vinter-
sjöfarten, trafikplanering, egendomshantering
av trafikledshållningen och andra uppgifter
som farledshållaren ansvarar för samt till betal-
ning av skadestånd som beror på trafikledshåll-
ningen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det
belopp på 935 360 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att plane-
ringen av projektet Centrumslingan överförs
till moment 31.10.77. 

2012 budget 930 360 000
2011 III tilläggsb. 16 379 000
2011 budget 907 577 000
2010 bokslut 912 052 000

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

Under momentet beviljas 444 653 000 euro.
Anslaget får användas till
1) utgifter för planering och genomförande

av investeringar för utveckling av trafikledsnä-
tet.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det
belopp på 439 653 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överfö-
ring från moment 31.10.20.

Planeringen av Centrumslingan påbörjas
2012. Projektplaneringen uppskattas kosta ca
40 miljoner euro, varav statens andel är 83 %
och Helsingfors stads andel 17 %. Planerings-
utgifterna för 2012 uppskattas till ca 5 miljoner
euro.

2012 budget 444 653 000
2011 III tilläggsb. 12 000 000
2011 budget 54 700 000

20. Myndighetstjänster för trafiken 

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
40 307 000 euro.

Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter till inter-

nationella organisationer
2) för beviljande av statsunderstöd till Suo-

men Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 270 000 euro jämfört med det
belopp på 40 037 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring
från moment 31.01.21.

Avsikten är att Suomen Ilmailuliitto - Fin-
lands Flygförbund ry beviljas statsunderstöd
till ett belopp av högst 193 000 euro. Det är
nödvändigt att Suomen Ilmailuliitto - Finlands
Flygförbund ry ännu 2012 beviljas statsunder-
stöd enligt det nuvarande förfarandet.
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2012 budget 40 307 000
2011 III tilläggsb. 45 000
2011 budget 35 375 000
2010 bokslut 33 539 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 

63.  (31.30.63 och 65)  Köp och utvecklande
av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag
3 år)

Fullmakt 
Dessutom har kommunikationsministeriet

rätt att ingå avtal med VR-Group Ab om köp
av närtågstrafik inom Helsingforsregionen för
2012—2015 till ett belopp av högst 37 600 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i den del av be-
slutsdelen som gäller fullmakter ersätter det
andra stycket i den del av beslutsdelen som
gäller fullmakter under momentet i budgetpro-
positionen. 

Minskningen av fullmakten att ingå avtal
med 1 200 000 euro jämfört med det belopp på
38 800 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att förhandlingarna om ett
köpavtal om närtågstrafik med VR-Group AB
resulterade i en lägre trafikeringsersättning än
tidigare.

2012 budget 96 875 000
2011 III tilläggsb. -28 000
2011 budget 98 375 000
2010 bokslut 94 991 993

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 845 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 8 763 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget

82 000 euro, i vilken summa som tillägg har
beaktats 143 000 euro som en överföring från
moment 31.01.21 och som avdrag 61 000 euro
på grund av att inflödet av tillsynsavgiften för
postverksamhet minskar.

2012 budget 8 845 000
2011 budget 7 806 000
2010 bokslut 7 495 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
53 667 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 55 208 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
1 541 000 euro, av vilken summa 1 500 000
euro föranleds av en överföring av utgifterna
för grön ekonomi till moment 32.60.40 och
41 000 euro av en överföring av löneutgifter
för en person till moment 32.01.02.

2012 budget 53 667 000
2011 III tilläggsb. 1 019 000
2011 budget 51 182 000
2010 bokslut 52 628 000

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
206 179 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Av tillägget som är  2 241 000 euro jämfört
med  det belopp på 203 938 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds

2 200 000 euro av att löneutgifter och andra ut-
gifter för 50 personer överförs från moment
32.30.01. Personerna flyttas till  den kundtjänst
som 1.1.2012 inrättas inom arbets- och nä-
ringsförvaltningen. Av tillägget föranleds
41 000 euro av att löneutgifter för en person
överförs till moment 32.01.01.

2012 budget 206 179 000
2011 III tilläggsb. 2 157 000
2011 budget 208 406 000
2010 bokslut 221 486 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets
fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av ersättningsutgifter för ga-

rantier som beviljats med stöd av lagen om
statsgarantifonden (444/1998), lagen om ex-
portgaranti (479/1962) och lagen om statliga
exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som
föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i
statsgarantiverksamheten med stöd av lagar
gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/
1973), av garantier och borgen som beviljats
med stöd av lagen om statsgarantier för tryg-
gande av basråvaruförsörjningen (651/1985)
och lagen om statens konsolideringsgarantier
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(529/1993) samt av garantier som före 1999
beviljats med stöd av lagen om statens kapital-
garantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med budgetpropositionen har punkt
tre i det andra stycket i momentets beslutsdel

slopats, eftersom en överföring på 37 000 000
euro till försörjningsberedskapsfonden har
gjorts i den tredje tilläggsbudgetpropositionen
för 2011.

2012 budget 20 000
2011 III tilläggsb. 37 000 000
2011 budget 20 000
2010 bokslut —

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 861 000 euro.
Fullmakt. År 2012 får nya understöd bevil-

jas till ett belopp av 17 692 000 euro. Om en
del av fullmakten för 2011 är oanvänd, får be-
slut om beviljande av den oanvända delen fat-
tas ännu år 2012 till ett belopp av högst
7 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 20 941 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 920 000 euro.

Överföring av besluten om understöd och av
utbetalningen till NTM-centralerna år 2011
föranledde en fördröjning på ca sex månader i
verksamheten. Därför skulle det vara motiverat
att den fullmakt som reserverats för år 2011
skulle vara disponibel ännu år 2012. Det före-
slås att motsvarande tillägg görs också i ansla-
gen.

2012 budget 25 861 000
2011 budget 27 710 000
2010 bokslut 20 390 163

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
155 625 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Av avdraget som är 7 200 000 euro jämfört
med  det belopp på 162 825 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds
2 200 000 euro av att löneutgifter och andra ut-
gifter för 50 personer överförs till moment

32.01.02. Personerna flyttas till  den kundtjänst
som 1.1.2012 ska inrättas inom arbets- och nä-
ringsförvaltningen. Dessutom föranleds
5 000 000 euro av avdraget av en överföring
till moment  32.30.51.

2012 budget 155 625 000
2011 III tilläggsb. 2 269 000
2011 budget 161 833 000
2010 bokslut 166 893 000



32.5042

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 484 437 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 481 437 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 000 000 euro, i vilken summa som tillägg har
beaktats 5 000 000 euro som en överföring
från moment 32.30.01 och som avdrag
2 000 000 euro som en överföring till moment
32.50.63 för arbetskraftspolitiska åtgärder
inom det område som omfattas av förvalt-
ningsförsöket i Kajanaland.

2012 budget 484 437 000
2011 III tilläggsb. —
2011 II tilläggsb. 28 000 000
2011 budget 535 338 000
2010 bokslut 538 081 215

82. Lån för Finnvera Abp:s medelanskaff-
ning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 euro.
Anslaget  får användas till betalning av lån

som tryggar den medelanskaffning som hänför
sig till finansiering av export  i form av krediter
och som avses i 8 b  § i lagen om statens speci-
alfinansieringsbolag (443/1998).

Fullmakt
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja

lån som hänför sig till finansiering av export

som avses i 8 b § i lagen om statens specialfi-
nansieringsbolag (443/1998) till Finnvera Abp
till ett belopp av högst 200 000 000 euro. Lå-
nen kan beviljas utan krav på säkerhet. En för-
utsättning för beviljande av lånen är att  stör-
ningarna på finansmarknaden hindrar sådan
medelsanskaffning till Finnvera Abp som av-
ses 8 a § i lagen om statens specialfinansie-
ringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som
beviljas ska vara högst 12 månader. På de lån
som beviljas uppbärs gängse ränta.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Regeringen har överlämnat en proposition
till riksdagen med förslag till lag om ändring
av lagen om utjämning av räntan för offentligt
understödda export- och fartygskrediter, som
hänför sig till den kompletterande tilläggsbud-
getpropositionen.  Enligt propositionen kan
Finlands Exportkredit Ab bevilja Finnvera
Abp export- och fartygskrediter som baserar
sig på medelsanskaffning. Enligt propositio-
nen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s
medelsanskaffning i anslutning  till finansie-
ring av export i form av krediter.  Om det på fi-
nansmarknaden förekommer sådana störningar
att det hindrar Finnvera Abp att  på marknaden
skaffa lån och låneprogram som är avsedda för
medelanskaffning kan bolaget inom ramen för
de anslag som ingår i statsbudgeten beviljas
kortfristiga högst 12 månaders lån mot gängse
ränta. Avsikten är att bevilja lånen utan krav på
säkerhet.

2012 budget 10 000

50.  (32.50 och 30.10, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 46 189 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalning av utgifter till ett belopp av

högst 4 119 000 euro föranledda av sysselsätt-
ningsförsöket i Paltamo.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 44 439 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
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1 750 000 euro, i vilken summa som tillägg har
beaktats 2 000 000 euro som en överföring
från moment 32.30.51 för arbetskraftspolitiska
åtgärder inom det området som omfattas av
förvaltningsförsöket i Kajanaland och som av-
drag 250 000 euro som en överföring till mo-
ment 33.03.63 för den finansiering som reser-

verats för utvärdering av sysselsättningsförsö-
ket i Paltamo.

2012 budget 46 189 000
2011 III tilläggsb. 28 000
2011 budget 56 188 000
2010 bokslut 63 174 000

60. Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 127 150 000 euro.
Fullmakt. År 2012 får nya förbindelser in-

gås till ett belopp av högst 94 850 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2011
är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas år 2012 till ett belopp av
högst 62 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Anslagsökningen på 1 500 000 euro, jämfört
med det anslag på 125 650 000 euro som före-
slås i budgetpropositionen, och fullmaktsök-
ningen på 15 000 000 euro, jämfört med det
anslag på 79 850 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen, föranleds av en omfördel-
ning av sparåtgärderna enligt regeringspro-
grammet och av en överföring av utgifterna för
grön ekonomi från moment 32.01.01. 

Med det tillägg på 12 000 000 euro som be-
viljas för användning av bevillningsfullmakten
för 2011, jämfört med det belopp på
50 000 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen, förbereder man sig på att en del av de
energistödsprojekt som hänför sig till att främ-
ja förnybar energi uppskjuts till 2012 på grund
av att miljötillstånd och andra motsvarande
tillstånd fördröjs. 

2012 budget 127 150 000
2011 budget 63 800 000
2010 bokslut 44 496 913

70.  (26.40, delvis) Integration

03.  (26.40.03) Främjande av invandrares
integration och sysselsättning  (reservations-
anslag 2 år)

Anslaget får också användas till betalning av
överföringsutgifter. Anslaget budgeteras enligt
principen om betalningsbeslut beträffande
överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2012 budget 661 000
2011 III tilläggsb. -420 000
2011 budget 1 381 000
2010 bokslut 1 859 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

03. Omkostnader för besvärsnämnden för
social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 162 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det belopp på 4 039 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 123 000 euro, varav 1 053 000 euro föran-
leds av löneutgifter och andra utgifter för 13
årsverken för viss tid i syfte att avveckla an-
hopningen av besvärsärenden och 70 000 euro
av en överföring av löneutgifter och andra ut-
gifter för ett årsverke från moment 33.03.50.

2012 budget 5 162 000
2011 III tilläggsb. 53 000
2011 budget 4 475 000
2010 bokslut 5 204 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem
inom social- och hälsovården (reservationsan-
slag 3 år)

Anslaget får användas
3) till betalning av ersättning till Folkpen-

sionsanstalten enligt lagen om elektronisk be-
handling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården (159/2007) och lagen om elektro-
niska recept (61/2007) för utveckling och för-
valtning av KanTa-registret (den nationella
elektroniska registrerings- och arkiverings-
tjänsten för patientuppgifter, elektroniska re-
cept och receptarkiv samt den tjänst som ger
medborgarna möjlighet att ta del av egna re-
cept- och klientuppgifter elektroniskt) (FPA).

F ö r k l a r i n g :  Punkt 3) i beslutsdelen er-
sätter punkt 3) i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 16 700 000
2011 budget 16 400 000

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och
välfärd (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får även användas
4) till betalning av utgifter som verksamhe-

ten vid Stiftelsen för alkoholforskning samt

njursjukdoms-, synskade- och cancerregistren
medför för Institutet för hälsa och välfärd.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 4) i beslutsdelen er-
sätter punkt 4) i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
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2012 budget 68 025 000
2011 III tilläggsb. 1 804 000
2011 budget 66 809 000
2010 bokslut 64 977 000

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshäl-
soinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 36 869 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 70 000 euro jämfört med det be-
lopp på 36 939 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att löneutgifter och
andra utgifter för ett årsverke överförs till mo-
ment 33.01.03.

2012 budget 36 869 000
2011 budget 37 628 000
2010 bokslut 37 268 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas 8 280 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 250 000 euro jämfört med det
belopp på 8 030 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring av
det anslag som reserverats för finansieringen
av evalueringsundersökningen av sysselsätt-
ningsförsöket i Paltamo från moment 32.50.63.

2012 budget 8 280 000
2011 budget 7 100 000
2010 bokslut 7 340 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

28. Omkostnader för allmänna fonden för
social trygghet och servicefonden som betalas
till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 148 770 000 euro.
Av anslaget får dessutom högst 1 570 000

euro användas till betalning av kostnaderna för
servicefonden för Nationella hälso- och sjuk-
vårdsarkivet i enlighet med 2 och 5 § i lagen
om statens andel av kostnaderna för riksomfat-
tande informationssystemtjänster inom hälso-
och sjukvården.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 4 800 000 euro jämfört med det
belopp på 143 970 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en föränd-
ring i fördelningen mellan fonderna av de

verksamhetskostnader som uppstår vid verk-
ställandet av förmånerna.

2012 budget 148 770 000
2011 budget 140 400 000
2010 bokslut 131 600 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 481 500 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 1 483 500 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av precisering-
en av utgiftsposten.

2012 budget 1 481 500 000
2011 budget 1 427 600 000
2010 bokslut 1 425 000 000
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52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas
av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 1 500 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av preciseringen av
utgiftsposten i fråga om stödet för hemvård av
barn.

2012 budget 2 000 000
2011 budget 1 500 000
2010 bokslut 951 843

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpen-
ning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 890 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 25 000 000 euro jämfört med
det belopp på 865 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att anslaget
har preciserats så att det överensstämmer med
regeringens proposition med lag om ändring av
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och la-
gen om vuxenutbildningsstöd, som har sam-
band med budgetpropositionen, så att grund-
dagpenningen höjs med 100 euro utöver index-
höjningen. 

2012 budget 890 000 000
2011 III tilläggsb. -20 000 000
2011 budget 768 100 000
2010 bokslut 810 766 505

51. Statsandel till grunddagpenning (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 157 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 168 000 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
11 000 000 euro.

I förändringen har som avdrag beaktats
18 000 000 euro som föranleds av ett förslag
om att höja arbetslöshetsförsäkringspremien

till 0,8 procent i stället för 0,6 procent som
uppskattades i budgetpropositionen samt som
tillägg 7 000 000 euro som föranleds av att an-
slaget preciserats så att det överensstämmer
med regeringens proposition med förslag till
ändring av lagen om utkomstskydd för arbets-
lösa och lagen om vuxenutbildningsstöd, som
har samband med budgetpropositionen, så att
grunddagpenningen höjs med 100 euro utöver
indexhöjningen.

2012 budget 157 000 000
2011 III tilläggsb. -20 000 000
2011 budget 154 400 000
2010 bokslut 150 405 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
1 082 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 26 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 056 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att anslaget
har preciserats så att det överensstämmer med
regeringens proposition med lag om ändring av
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och la-
gen om vuxenutbildningsstöd, som har sam-
band med budgetpropositionen, så att grund-
dagpenningen höjs med 100 euro utöver index-
höjningen.
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2012 budget 1 082 000 000
2011 budget 911 400 000
2010 bokslut 807 686 800

56. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 35 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 34 200 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att anslaget har
preciserats så att det överensstämmer med re-
geringens proposition med lag om ändring av
lagen om utkomstskydd för arbetslösa och la-
gen om vuxenutbildningsstöd, som har sam-
band med budgetpropositionen, så att grund-
dagpenningen höjs med 100 euro utöver index-
höjningen.

2012 budget 35 200 000
2011 budget 39 900 000
2010 bokslut 35 510 804

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 345 300 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 900 000 euro jämfört med det
belopp på 1 342 400 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av precisering-
en av utgiftsposten.

2012 budget 1 345 300 000
2011 III tilläggsb. -10 000 000
2011 budget 1 252 780 000
2010 bokslut 1 232 946 117

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskas-
sans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 54 500 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av preciseringen av
utgiftsposten.

2012 budget 55 000 000
2011 III tilläggsb. 1 200 000
2011 budget 50 900 000
2010 bokslut 48 848 843

52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 85 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 29 200 000 euro jämfört med
det belopp på 114 200 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att inkom-
sterna av avgifter är större än beräknat.

2012 budget 85 000 000
2011 III tilläggsb. -13 000 000
2011 budget 121 900 000
2010 bokslut 105 300 000
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54. Statens andel i kostnaderna för lant-
bruksföretagares olycksfallsförsäkring (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 15 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av preciseringen av
utgiftsposten.

2012 budget 16 000 000
2011 budget 15 500 000
2010 bokslut 14 459 800

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

Under momentet beviljas 3 665 700 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 11 490 000 euro jämfört med
det belopp på 3 677 190 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av precise-
ringen av utgiftsposten.

2012 budget 3 665 700 000
2011 III tilläggsb. 20 000 000
2011 I tilläggsb. —
2011 budget 3 536 450 000
2010 bokslut 3 326 867 781

50. Stöd till veteranerna

30. Statlig ersättning för vården av personer
som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Anslaget får användas till betalning av den
statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen
om ordnande av vården av den förflyttade be-
folkningen (864/1949) betalas till kommuner-
na. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2012 budget 1 650 000
2011 budget 1 750 000
2010 bokslut 1 549 443

56. Utgifter för rehabilitering av frontvetera-
ner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 30 588 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 26 588 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 000 000 euro. Genom tillägget tryggas front-
veteranernas tillgång till rehabilitering. Tilläg-
get finansieras med medel av Penningautomat-
föreningens avkastning och beaktas på mot-
svarande sätt i inkomstposten under moment
12.33.90.

2012 budget 30 588 000
2011 budget 30 588 000
2010 bokslut 34 088 000
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-
vårdsenheter för forskning på universitetsnivå
(fast anslag)

Anslaget får användas till betalning av statlig
ersättning för forskningsverksamhet enligt 61
och 63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/
2010).

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

2012 budget 35 000 000
2011 budget 40 000 000
2010 bokslut 39 997 352

33. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-
vårdsenheter för kostnaderna för läkar- och
tandläkarutbildning (förslagsanslag)

Anslaget får användas
1) till betalning av statlig ersättning för lä-

kar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 §
i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

F ö r k l a r i n g :  Punkt 1) i beslutsdelen er-
sätter punkt 1) i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2012 budget 109 170 000
2011 budget 109 170 000
2010 bokslut 101 187 577

40. Statlig finansiering av utgifterna för lä-
kar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 22 460 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 10 660 000 euro jämfört med
det belopp på 11 800 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av åtgärder för
att säkerställa att läkar- och sjukvårdshelikop-
terverksamheten fortsätter i planerad omfatt-
ning.

2012 budget 22 460 000
2011 budget 11 800 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

61. Främjande av miljövården (reservations-
anslag 3 år)

Fullmakt
Förbindelser som gäller nya projekt får ingås

så att det behov av anslag som dessa föranleder
efter 2012 är högst 5 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
sista stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Fullmakten är en förutsättning för att de nya
projekt som nämns i förklaringsdelen i budget-

propositionen kan inledas som en helhet be-
traktad, fastän en del av finansieringen av dem
kommer att ingå i framtida budgetpropositio-
ner. Storleken på fullmakten motsvarar den an-
del som behövs för finansieringen under kom-
mande år för de projekt som föreslagits i dispo-
sitionsplanen i förklaringsdelen, inkl.
mervärdesskatteutgifter.

Med anledning av tillägget till beslutsdelen
fogas vidstående tabell till förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen:

2012 budget 10 850 000
2011 budget 2 000 000
2010 bokslut 2 000 000

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

2013 2014

Sammanlagt
fr.o.m.

2012

Förbindelser år 2012 4 500 500 5 000


