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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde
tilläggsbudget för 2010.

Ekonomiska utsikterVärldshandeln har redan nått nästan samma nivå som före reces-
sionen, och kapacitetsbegränsningarna börjar fordra nyinvestering-
ar inom de livligaste handelsområdena i Asien och Latinamerika.
Tyngdpunkten för tillväxten ligger på tillväxtländerna där den pri-
vata efterfrågan är stark, men effektiva politiska åtgärder stärker
den offentliga efterfrågan i utvecklade länder och världsekonomin
ökar i år med ca 4 %. 

Finlands ekonomi visar åter tecken på ett uppsving tack vare den
utländska efterfrågan.  Den totala produktionen beräknas öka med
drygt 2 % år 2010. Uppsvinget i den ekonomiska aktiviteten har för-
bättrat situationen på arbetsmarknaden och ökningen av lönesum-
man ökar hushållens konsumtion tillsammans med fördelaktiga
konsumtionsmöjligheter, möjliggjorda av den låga räntenivån.
Trots det mindre uppsvinget i den finska ekonomin finns det fortfa-
rande oanvänd kapacitet bland resurserna: arbetslöshetsgraden är
hög och kapacitetsutnyttjandet är lägre än normalt.

Även om ekonomin försiktigt vänder uppåt under innevarande år,
kommer underskottet i den offentliga ekonomin alltjämt att öka ef-
tersom förändringar i konjunkturläget syns med eftersläpning i den
offentliga ekonomin. Underskottet väntas vara något större än vad
EU:s stabilitets- och tillväxtpakt anger, dvs. 3 % i förhållande till
BNP. Finanspolitiken stöder innevarande år en ekonomisk tillväxt.

InkomstposterDet föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna sänks med
ett nettobelopp på 25 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över
skatteinkomsterna sänks med ett nettobelopp på 375 miljoner euro.
Fastän löne- och kapitalinkomsterna väntas öka innevarande år, fö-
reslås det att kalkylen över de förvärvs- och kapitalinkomstskatter
som inflyter till staten sänks med 500 miljoner euro. Förändringen
beror huvudsakligen på förhandsuppgifter om den slutförda beskatt-
ningen för 2009. Uppgifterna ger vid handen att den ekonomiska
krisen minskade statens intäkter av förvärvs- och kaptalinkomst-
skatter under skatteåret 2009 mer än man tidigare hade uppskattat.
Det uppskattas att staten till följd av detta förlorar sammanlagt ca
450 miljoner euro när utdelningen för skatteåren 2009 och 2010
rättas, och att de övriga skattetagarna får mera skatteinkomster till
motsvarande belopp.

Sammanlagt 172 miljoner euro mindre än budgeterat beräknas in-
flyta i samfundsskatt. Sänkningen av inkomstposten är huvudsakli-
gen en följd av de uppgifter som man fått om den slutförda beskatt-
ningen för 2009.
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Det föreslås att inkomstposten för källskatten på ränteinkomster
sänks med 115 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna be-
lopp. 

Det faktum att hushållens förtroende för ekonomin har stärkts och
arbetsmarknaden har återhämtat sig stöder tillväxten inom den pri-
vata konsumtionen, vilket syns i de faktiska influtna beloppen av in-
direkta skatter. Det föreslås därför att inkomstposten för mervärdes-
skatten höjs med 127 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna
belopp. Det föreslås att intäktskalkylen över bilskatt höjs med 108
miljoner euro, eftersom försäljningen av nya personbilar och impor-
ten av begagnade bilar har ökat mera än beräknat. Det föreslås att
inkomstposten för överlåtelseskatten höjs med 120 miljoner euro ut-
ifrån uppgifterna om influtna belopp. 

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs
med ett nettobelopp på 362 miljoner euro. Av ökningen har 292 mil-
joner euro sin förklaring i återtagande av överförda anslag.

Det föreslås att kalkylen över statens ränteinkomster sänks med
ett nettobelopp på 13 miljoner euro.

Balans och statsskulden Med beaktande av minskningen med 25 miljoner euro i de ordina-
rie inkomsterna och minskningen på 737 miljoner euro i anslag
minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2010 behovet av
nettoupplåning med 711 miljoner euro. Statens nettoupplåning
2010 föreslås uppgå till 11,3 miljarder euro. Statsskulden uppskat-
tas vid utgången av 2010 uppgå till drygt 75 miljarder euro, vilket
är 42½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2009
Bokslut

2010
Godkänd

budget
(Budget +

tilläggs-
budgetarna)

2010
Regeringens
proposition

2010
Sammanlagt

Anslag sammanlagt
 (exkl. minskning av statsskulden) 46 897 52 482 -737 51 745
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 872 1 976 -56 1 920

Inkomstposter sammanlagt 
 (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 37 534 40 499 -25 40 473
— Skatteinkomster 31 534 32 726 -375 32 351
— Övriga inkomster 6 000 6 418 349 6 767
— Kumulativt överskott - 1 355 - 1 355
Nettoupplåning och skuldhantering 
 (mom. 15.03.01) 10 264 11 983 -711 11 272
— Nettoupplåning 10 426 12 033 -711 12 172
— Överföring från statsverket till statens 
kärnavfallshanteringsfond -180 - - -
— Skuldhantering 18 -50 - 100
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Ramen för valperiodenRamnivån för 2010 höjs med totalt 321,6 miljoner euro i enlighet
med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella
ändringar samt en teknisk korrigering. Efter justeringarna är utgifts-
ramen för 2010 totalt 37 232 miljoner euro.

Det föreslås att de utgifter som hänförs till ramen i tilläggsbudget-
propositionen ökas med ett nettobelopp på 150 miljoner euro. Störs-
ta delen av alla tillägg beror på ombudgeteringar av anslag som ska
återtas, vilka har bektats i ramnivån som strukturella ändringar.
Bland annat medlemsavgiften till EU har preciserats nedåt. Det fö-
reslås att nivån på ramutgifterna för 2010 ska vara sammanlagt
36 970 miljoner euro, varvid 262 miljoner euro kvarstår som en
ofördelad reserv.

Åtgärder för förbättrande 
av sysselsättningen

För förbättrande av sysselsättningen föreslås ett tillägg på sam-
manlagt 25,7 miljoner euro inom inrikesministeriets, undervis-
nings- och kulturministeriets, jord- och skogsbruksministeriets och
arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden.

Militär krishanteringUnder utrikesministeriets huvudtitel minskas anslagen för militär
krishantering med 2 miljoner euro. Avdraget beror på att Finland
dragit sig ur FN:s MINURCAT II-operation i Tchad. I utgifterna för
krishantering har beaktats Finlands deltagande i Atalanta-operatio-
nen 2011 och de utgifter för rotationsutbildningen som operationen
föranleder i slutet av innevarande år.

Justeringar av prisnivån och strukturella förändringar enligt ramen, mn euro

Moment Ärende 2010

24.30.66 Anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ökas med 5,792 miljoner 
euro i utgifter för ett samarbetsprojekt.  Motsvarande inkomster har antecknats 
under moment 12.24.99. 5,8

27.01.23 Ett partiellt återtagande av anslaget för ett projekt som ska främja nätsäkerheten 
inom förvaltningen 2009 och ombudgetering av 165,01 miljoner euro för 2010. 165,0

27.10.18 Teknisk korrigering av ramkorrigeringen i III tilläggsbudg. 2010: 
konsekvenserna av betalningarna av försvarsmaterielanskaffningarna 
senareläggs till följande valperiod i fråga om 34,076 miljoner euro. 34,1

28.99.96 Betalningen av retroaktiva importtullar för försvarsmateriel av anslaget för 
2009 återtas till ett belopp av 112 miljoner euro och beloppet ombudgeteras för 
2010. 112,0

30.01.40 På grund av försenade utbetalningar av understöd för bioenergiproduktionen 
återtas 3,069 miljoner euro av anslaget för 2008 och beloppet ombudgeteras för 
2010. 3,1

30.20.46 Av anslaget för den nationella medfinansieringen av utvecklandet av 
marknadsföringen och produktionen för 2009 återtas  0,943 miljoner euro och 
beloppet ombudgeteras för 2010. 0,9

28.40.01, 
32.01.02, 
33.02.05 
33.70.01

Lönesystemen vid regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljö-
centralerna samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 
0,695 miljoner euro.

0,7
Sammanlagt 321,6
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Domstolar Det föreslås att domstolarnas omkostnader ökas med 1,1 miljoner
euro. Tillägget föranleds av att verksamheten ska tryggas, av utgif-
ter för möbler och säkerhetsteknik när Helsingfors hovrätt flyttar till
nya lokaler samt av domstolarnas ökade IT-licensavgifter.

Polisväsendet För sysselsättande av arbetslösa poliser föreslås ett anslag på 3
miljoner euro.

Under polisens omkostnader föreslås en anslagsökning på 1 mil-
joner euro för ändringar som ibruktagandet av AFIS-PRÜM-finger-
avtryckssystemet kräver. 

Det föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för de utgifter som för-
anleds av polisens transporter i samband med avlägsnande ur landet
och hämtning. Utgiftsökningen föranleds av effektiverat avlägsnan-
de ur landet när det gäller personer som fått avslag på sin asylansö-
kan. 

Aktiebolaget Suomen 
Erillisverkot Oy

Det föreslås ett tillägg på 90 miljoner euro för betalningar som
gäller Suomen Erillisverkot Oy:s eller dess dotterbolags eget kapi-
tal. 

Ersättning till kommuner 
för flyktingar

Det föreslås ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro för inrikesminis-
teriet för kalkylerade ersättningar och övriga ersättningar till kom-
munerna. Behovet av tilläggsanslag beror på att antalet asylsökande
som beviljades uppehållstillstånd och som flyttade till kommunerna
var större än väntat, återflyttare flyttade spontant i större utsträck-
ning än tidigare och kostnaderna för 2009 överfördes delvis till
2010. 

Gränsbevaknings-
väsendet

Gränsbevakningsväsendet anvisas 3 miljoner euro för att förnya
det tekniska övervakningssystemet i det ena Dornier-planet. An-
skaffningen finansieras slutligt med medel ur Oljeskyddsfonden.

Sysselsättande av högt 
utbildade personer

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till understöden till hög-
skolor och yrkeshögskolor för sysselsättande av högt utbildade per-
soner.

Finlands Akademi Det föreslås att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis
forskningsprojekt höjs med 2,9 miljoner euro. Tilläggsfullmakten
riktas till finansieringen av forskningsinfrastrukturer i enlighet med
den nationella vägkartan. Genom projektet stärks forskningens kva-
litet och internationalisering, forskarutbildningen och rörligheten
samt utvecklingen av teknologi och det industriella samarbetet.

Aalto-universitetet Staten är beredd att genomföra sin andel på sammanlagt 500 mil-
joner euro av kapitaliseringen av Stiftelsen för Aalto-högskolan.
Villkoret för detta är att de övriga finansiärernas andel uppgår till
sammanlagt minst 200 miljoner euro. Därför föreslås det att den
statliga finansiering på 154,1 miljoner euro som inte använts 2009
ombudgeteras till 2010. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga fi-
nansiärers investeringar till den 30 juni 2011.

Skötsel av fastighets-
förmögenheten

Ett tilläggsanslag på 3,1 miljoner euro föreslås för iståndsättning-
en av Olofsborgs murar och renoveringen av köket samt för den
grundliga renoveringen av Urho Kekkonens museum i Villa Ekud-
den i Helsingfors. 
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Rovdjurs skadegörelseDet föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro i anslaget för ersätt-
ning för rovdjurs skadegörelse. 

Tryggande av virkes-
produktionens uthållighet

För skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten föreslås en full-
makt och ett anslag på 8 miljoner euro, i vilka har beaktats stöd för
förnyelse av enskilda skogar som drabbats av stormskador. 

TrafiknätetDet föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro i anslagen för bastra-
fikledshållningen så att beloppet motsvarar det belopp som intäkts-
förts som EU:s TEN-understöd. Det föreslås en anslagsökning på
2,7 miljoner euro för främjande av byggarbetena med det andra spå-
ret på banavsnittet Karleby-Ylivieska. Det föreslås att fullmakten
att ingå avtal om havsfarleden till Fredrikshamn ändras till 19,8 mil-
joner euro på grund av kostnadsstegringen och att anslaget höjs med
1,5 miljoner euro. För markförvärv för trafikleder föreslås ett tillägg
på 1,45 miljoner euro. För Trafikverket föreslås fullmakt att ingå
avtal om fem isbrytares isbrytningstjänster för fem år till ett belopp
av högst 125 miljoner euro. 

Akuta strukturom-
vandlingar och främjande 
av sysselsättningen

Det föreslås att bevillningsfullmakten för företags investerings-
och utvecklingsprojekt samt internationaliseringsunderstöden till
företag höjs med sammanlagt 5 miljoner euro. Med tilläggsanslaget
tas en modell för hantering av akuta strukturomvandlingar i bruk
branschvis, och den ska inte begränsas till ett enskilt område. Åtgär-
der inriktas på avhjälpandet av problem till följd av strukturom-
vandlingar inom havsindustrin och maskin- och metallindustrin och
på skapandet av ersättande arbetstillfällen genom att företagens
konkurrenskraft förbättras. Det föreslås att anslaget för utvecklande
av Kajanaland höjs med 1,85 miljoner euro. Av tilläggsanslaget an-
vänds 1,7 miljoner euro för lindrande av följderna av akuta struktur-
omvandlingar i den ekonomiska regionen Kajana. Den ekonomiska
regionen Kajana har förklarats som ett område med akuta struktur-
omvandlingsproblem fram till utgången av 2011. Dessutom effekti-
verar regeringen användningen av medlen från Europeiska social-
fonden (ESF) i synnerhet i områden och branscher med kraftiga
strukturomvandlingar. Till dessa områden kommer man under hös-
ten och nästa år att anvisa 6 miljoner euro särskilt för projekt inom
havsindustrin och maskin- och metallindustrin enligt huvudlinje 1
(Utveckling av arbetsorganisationerna, arbetande arbetskraft och
företag samt ökande av företagsverksamheten) och handlingslinje 2
(Främjande av sysselsättning och kvarblivande på arbetsmarknaden
samt förebyggande av marginalisering). Genom ökade internationa-
liseringsunderstöd till företag främjas internationaliseringen när det
gäller miljöaffärsverksamhet, välfärdskluster, trävaruindustri, trä-
byggande och turism. 

Kapitaliseringen av Finlands Industriinvestering Ab ökas med 5
miljoner euro. Avsikten är att öka riskinvesteringarna bl.a. i projekt
för kommersialisering av innovationer. Anslaget för närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas omkostnader ökas med 1 miljon euro.



ALLMÄNT
A 10

Världens designhuvud-
stad 2012

Staten deltar i enlighet med statsrådets principbeslut i finansie-
ringen av projektet Världens designhuvudstad (World Design Capi-
tal) 2012 med 5 miljoner euro. Av detta belopp föreslås 3 miljoner
euro finansieras med anslag från arbets- och näringsministeriet. Det
är meningen att undervisnings- och kulturministeriets finansierings-
andel, 2 miljoner euro, genomförs åren 2011—2012.

Businessänglaverk-
samheten

För utvecklande av den businessänglaverksamhet som Veraven-
ture Ab, Finnvera Abp:s dotterbolag, administrerar samt av busines-
sänglanätverkets marknadsplats föreslås 0,2 miljoner euro. Målet är
att öka riskkapitalmarknaderna för i synnerhet nystartade och inno-
vativa företag.

Finlands Exportkredit Ab Det föreslås att de anslag som reserverats för Finlands Exportkre-
dit Ab:s refinansieringsverksamhet minskas med 1 miljard euro på
grund av att refinansieringskrediterna endast använts i liten ut-
sträckning. 

Ekonomisk rådgivning 
och skuldrådgivning

Det föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för ekonomisk rådgivning
och skuldrådgivning. Tillägget möjliggör en förlängning med ett år
för de temporära tilläggsresurser som börjat 2009.

Ändring av inkomst-
gränserna för arbets-
marknadsstöd

För arbetsmarknadsstödet föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro,
som föranleds av att inkomstgränserna för behovsprövningen i fråga
om arbetsmarknadsstöd ändras den 15 december 2010.

Bottenhavets national-
park

Det föreslås 0,5 miljoner euro för inrättande av Bottenhavets na-
tionalpark.

Precisering av vissa 
utgiftsposter

Den fullmakt på 1,2 miljoner euro som anvisats Sametinget 2008
och som är avsedd för hyrning av Samekulturcentrumets nybyggnad
höjs till 1,37 miljoner euro på grund av att byggkostnaderna har sti-
git. Avsikten är att man för de höjda byggkostnaderna för projektet
dessutom får finansiering ur EU:s strukturfondsprogram till ett be-
lopp som motsvarar programmens ursprungliga medfinansiering.

 Tidsfristen för det av statsrådet tillsatta projekt som ska främja
nätsäkerheten inom förvaltningen har förlängts till slutet av 2012.
Det föreslås att den andel som inte använts av det anslag som bevil-
jats för detta ändamål 2009, dvs. 165 miljoner euro, återtas och om-
budgeteras så att anslaget är disponibelt även 2012.

För pensioner föreslås en anslagsökning på 14,5 miljoner euro, ef-
tersom antalet nya pensioner enligt lagen om statens pensioner och
den genomsnittliga pensionen har varit större än beräknat.

Det föreslås att avgifterna till Europeiska unionen minskas med
145 miljoner euro på grund av justeringar i grunderna för avgifterna
och återbäring av överskottet för 2009. EU:s strukturfonders medfi-
nansiering och den statliga medfinansieringen i EU:s strukturfonds-
program föreslås bli minskad med sammanlagt 50 miljoner euro på
grund av mindre utbetalningar än beräknat.

EG-domstolen har 2009 meddelat ett beslut om betalning av retro-
aktiva importtullar för försvarsmateriel från början av 2000-talet.
Det föreslås att den andel som inte använts av det anslag som bevil-
jats för detta ändamål 2008, dvs. 112 miljoner euro, återtas och om-
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budgeteras. Genom förfarandet säkerställer man att anslaget är dis-
ponibelt, ifall fastställandet av Finlands betalningsskyldighet, som
är under beredning i Europeiska kommissionen, fördröjs över års-
skiftet.

Anslaget för stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbild-
ning och yrkesutbildning höjs med 4,4 miljoner euro, eftersom an-
talet studerande som får stöd har ökat, det har inträffat förändringar
i studerandenas sätt att resa och biljettpriserna har höjts.

Det föreslås ett tillägg på 12,4 miljoner euro i räntestödet till of-
fentligt understödda export- och fartygskrediter på grund av ökade
skyddsutgifter som föranleds av de låga marknadsräntorna. Efter-
som marknadsräntorna ligger på en låg nivå korrigeras även in-
komstposten för räntestödet med 19,9 miljoner euro uppåt. 

Det föreslås ett tillägg på 14,5 miljoner euro för större utgifter för
lönegarantin än beräknat.

Det föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för omkostnaderna för
besvärsnämnden för social trygghet för att avveckla den tillfälliga
anhopningen av ärenden som ska behandlas.

Det föreslås att barnbidragsanslaget höjs med 2 miljoner euro, ef-
tersom antalet födda barn har varit större än beräknat.

Det föreslås att de anslag som reserverats för utkomstskyddet för
arbetslösa sänks med sammanlagt 130 miljoner euro med anledning
av att arbetslöshetsprognosen har sjunkit: det föreslås att statsande-
len till arbetslöshetskassorna sänks med 60 miljoner euro, grund-
skyddet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa med 17 miljo-
ner euro och anslaget för arbetsmarknadsstödet med 53 miljoner eu-
ro.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av sjuk-
försäkringslagen minskas med 39 miljoner euro med anledning av
att kalkylerna över förmånsutgifter samt inkomstposterna har preci-
serats. Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av
lagen om pension för företagare minskas med 14 miljoner euro med
anledning av att intäktskalkylen över försäkringspremier, antalet
obetalda premier och kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.
Det föreslås att behovskalkylen för anslaget när det gäller statsande-
len för det grundläggande utkomstskyddet höjs med 31 miljoner eu-
ro, vilket beror på att antalet hushåll som får utkomststöd har ökat. 
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De av riksdagen godkända anslagen för 2010 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(Budget +
tilläggs-

budgetarna)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 122 249 000 - 122 249 000
22. Republikens president 15 423 000 200 000 15 623 000
23. Statsrådets kansli 78 524 000 - 78 524 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 190 663 000 -4 208 000 1 186 455 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 805 200 000 6 715 000 811 915 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 313 333 000 105 540 000 1 418 873 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 603 169 000 162 690 000 2 765 859 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 826 013 000 -5 495 000 16 820 518 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvalt-

ningsområde 6 295 322 000 165 060 000 6 460 382 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 838 106 000 14 643 000 2 852 749 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 253 743 000 16 850 000 2 270 593 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 4 292 189 000 -1 001 278 000 3 290 911 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-

ningsområde 11 549 574 000 -146 570 000 11 403 004 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 322 440 000 5 100 000 327 540 000
36. Räntor på statsskulden 1 976 000 000 -56 000 000 1 920 000 000
Sammanlagt 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2010 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(Budget +
tilläggs-

budgetarna)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 725 649 000 -374 756 000 32 350 893 000
12. Inkomster av blandad natur 4 729 311 000 361 862 000 5 091 173 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 426 700 000 -12 500 000 1 414 200 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 1 616 900 000 - 1 616 900 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 40 498 560 000 -25 394 000 40 473 166 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 11 983 388 000 -711 359 000 11 272 029 000
Sammanlagt 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000



IV tilläggsbudgeten för 2010

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

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

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

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning i...................... -500 000 000
02. Samfundsskatt, minskning i.............................................................. -172 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, minskning i ......................................... -115 000 000
04. Skatt på arv och gåva, minskning i................................................... -25 000 000

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

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

08. Acciser i 82 000 000

01. Tobaksaccis, tillägg i ........................................................................ 15 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg i...................................................... 22 000 000
07. Energiskatter, tillägg i ...................................................................... 45 000 000

10. Övriga skatter i 228 000 000

03. Bilskatt, tillägg i ............................................................................... 108 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg i .................................................................. 120 000 000



Avdelning 1214

19. Övriga inkomster av skattenatur i 244 000

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

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 361 862 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 5 792 000

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

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i -3 608 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsström-
mar, minskning i ............................................................................... -3 608 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde i 7 600 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg i.............................................................................................. 7 600 000

28. Finansministeriets förvaltningsområde i 2 325 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna med-
el, minskning i .................................................................................. -5 000 000

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i ................................................................................................. 7 325 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 11 200 000

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

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 34 400 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg i .................. 14 500 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

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

39. Övriga inkomster av blandad natur i 304 153 000

01. Böter, tillägg i ................................................................................... 12 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg i .......... 292 153 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i -12 500 000

01. Ränteinkomster i -12 500 000

05. Räntor på övriga lån, tillägg i ........................................................... 5 500 000
07. Räntor på depositioner, minskning i................................................. -18 000 000

Avdelning 15

15. LÅN i -711 359 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -711 359 000

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

Inkomstposternas totalbelopp:

-736 753 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 200 000

02. Republikens presidents kansli i 200 000

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

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -4 208 000

10. Krishantering i -2 000 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag), minskning i ............................................................................. -2 000 000

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 5 792 000

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

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

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 
2 år), minskning i.............................................................................. -8 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 6 715 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 5 485 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 300 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 150 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg i ............................................................. 3 000 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg i ...................................................... 35 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

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



Huvudtitel 26 17

10. Domstolar och rättshjälp i 1 310 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 060 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

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

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i -80 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), minskning i .................................................. -80 000

40. Verkställighet av straff i —

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) i —

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 105 540 000

01. Förvaltning i —

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet 
och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år) i.... —

10. Polisväsendet i 5 500 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 4 000 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

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

20. Gränsbevakningsväsendet i 3 000 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 3 000 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 90 000 000

30. För kapitalisering av bolaget Suomen Erillisverkot Oy eller dess dot-
terbolag (reservationsanslag 2 år) i................................................... 90 000 000

40. Invandring i 7 040 000

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

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 162 690 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 165 010 000

23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (re-
servationsanslag 3 år) i ..................................................................... 165 010 000

10. Militärt försvar i -2 320 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-
ning i ................................................................................................. -80 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-
ning i ................................................................................................. -2 240 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -5 495 000

01. Förvaltning i 665 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 1 500 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (re-

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

10. Beskattningen och tullväsendet i 13 900 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minsk-
ning i ................................................................................................. -1 500 000

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

20. Tjänster för statssamfundet i 12 000

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 12 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen i 180 000

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

40. Statens regional- och lokalförvaltning i 868 000

01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 643 000

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

50. Pensioner och ersättningar i 15 600 000

15. Pensioner (förslagsanslag), tillägg i ................................................. 14 500 000



Huvudtitel 29 19

50. Skadestånd (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 1 100 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen i -730 000

01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i ................................................................................................. 1 670 000

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

80. Stöd till landskapet Åland i -4 414 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... -1 214 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

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

90. Stöd till kommunerna i 4 165 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 4 165 000

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

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

92. EU och internationella organisationer i -145 000 000

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

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen i 112 000 000

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

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i 165 060 000

10. Allmänbildande utbildning i 56 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 56 000

40. Högskoleundervisning och forskning i 157 233 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år), tillägg i ....................................... 2 500 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsan-
slag), tillägg i .................................................................................... 628 000

87. Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i ............................................................................. 154 105 000



Huvudtitel 3020

70. Studiestöd i 4 400 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-
bildning (förslagsanslag), tillägg i .................................................... 4 400 000

80. Konst och kultur i 3 371 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................ 91 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 180 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i .................... —
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) i .......... —
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (re-

servationsanslag 3 år), tillägg i ......................................................... 3 100 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 14 643 000

01. Förvaltning i 3 069 000

40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i ................................................................................................. 3 069 000

20. Jordbruk i 2 074 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 
och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) i.......... —

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i............................. —
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 

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

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

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i ................................................................................................. 1 500 000

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

60. Skogsbruk i 8 000 000

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

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

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 16 850 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i —

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i................................................................................................. —

10. Trafiknätet i 16 850 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 11 200 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsan-

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

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 1 450 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg i ............... 1 500 000
79. Efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservations-

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

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i —

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjö-
transport (förslagsanslag) i ............................................................... —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation i —

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) i ................................................. —

60. Affärsverksamhet i —

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

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i -1 001 278 000

01. Förvaltning i 13 772 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 1 272 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde (förslagsanslag), tillägg i....................................... 12 500 000



Huvudtitel 3322

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i —

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
(förslagsanslag), minskning i............................................................ -3 000 000

41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för 
främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg i ... 3 000 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-
slag) i ................................................................................................ —

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i -967 900 000

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (reservationsanslag 2 år) i........ 200 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag) i .................................................................................... —
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (för-

slagsanslag), tillägg i ........................................................................ 12 400 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 14 500 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), minskning i.................................................................. -1 000 000 000
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 

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

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

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgiv-
ning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................................ 1 000 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i -48 150 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i . 1 850 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 

EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 
(förslagsanslag), minskning i............................................................ -50 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i -146 570 000

01. Förvaltning i 800 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) i................................................................................................. —

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i ......................................................................... 700 000

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ................................................................. 100 000



Huvudtitel 33 23

02. Tillsyn i 68 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg i......................................... 68 000

03. Forskning och utveckling i 1 070 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg i .................................................................................... 1 070 000

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

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

20. Utkomstskydd för arbetslösa i -129 700 000

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning i..... -60 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

(förslagsanslag), minskning i............................................................ -17 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i.......................... -52 700 000

30. Sjukförsäkring i -39 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), minskning i............................................................ -39 000 000

40. Pensioner i -13 550 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), minskning i.............................................. -14 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för 
studier (förslagsanslag), tillägg i ...................................................... 450 000

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

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i 600 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forsknings-
verksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) i... —

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grund-
läggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg i ........................ 31 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 142 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...................... 142 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 5 100 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 4 600 000

21. Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservations-
anslag 3 år), tillägg i ......................................................................... 2 400 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag), tillägg i .................................................................. 2 200 000

10. Miljö- och naturvård i 500 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg i .................................................................................... 500 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i -56 000 000

01. Ränta på statsskulden i -56 000 000

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

Anslagens totalbelopp:

-736 753 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet avdras 500 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Skattebasen för förvärvs-

och kapitalinkomster har börjat växa: Lönein-
komsterna beräknas öka med 2,5 % och kapi-
talinkomsterna med 16,5 %  år 2010. Man blir
dock tvungen att sänka inkomstposten närmast
på grund av de uppgifter som erhållits från den
slutförda beskattningen för skatteåret 2009.
Enligt dessa uppgifter är statens andel av skat-
terna för skatteåret 2009 klart mindre och övri-
ga skattetagares på motsvarande sätt större än
vad som tidigare antagits. Statens utdelning
har minskat eftersom intäkterna både från  ka-
pitalinkomstskatten och från den progressiva
inkomstskatten har blivit mindre än beräknat.

Till skattetagarna har för skatteåret 2009 re-
dovisats ca 25,5 miljarder euro i förvärvs- och
kapitalinkomstskatt (statlig inkomstskatt,
kommunalskatt, sjukförsäkringsavgifter och
kyrkoskatt). Redovisningen sker enligt beräk-

nade utdelningar ända tills beskattningen är
slutförd. I den debiteringsredovisning som
görs när beskattningen är slutförd i november
2010 justeras de redovisade beloppen enligt
debiteringsförhållandena utifrån den slutförda
beskattningen. Staten beräknas förlora ca 330
miljoner euro i debiteringsredovisningen och
övriga skattetagare erhålla sammanlagt mot-
svarande belopp i skatteinkomster.

När beskattningen för 2009 är slutförd juste-
ras utdelningen för skatteåret 2010 och därpå
följande rättelse beräknas minska den skatt
som inflyter till staten med ca 120 miljoner
euro och öka övriga skattetagares intäkter sam-
manlagt med motsvarande belopp. Av ändring-
en av inkomstposten förklaras dessutom ca 50
miljoner euro av uppgifterna om intäkterna
2010 och av förhandsuppgifterna om beloppet
av förskottsåterbäringar och kvarskatter för
skatteåret 2009.
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2010 IV tilläggsb. -500 000 000
2010 budget 7 089 000 000
2009 bokslut 7 188 100 700
2008 bokslut 9 087 596 253

02. Samfundsskatt
Under momentet avdras 172 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-

posten baserar sig på förhandsuppgifterna om
den slutförda beskattningen för skatteåret
2009, på en minskning av tillväxtprognosen
för rörelseöverskottet och på uppgifterna om
utfallet av samfundsskatten 2010.

Enligt förhandsuppgifterna om den slutförda
beskattningen är den slutliga skatten när det
gäller samfundsskatten skatteåret 2009 100
miljoner euro mindre än beräknat. Dessutom
har tillväxtprognosen för rörelseöverskottet
2010 sjunkit från 17 % till 15 %. På grund av
dessa faktorer har den slutliga skatteprognosen
för samfundsskatten för skatteåret 2010 mins-
kat med 150 miljoner euro.

Enligt de förhandsuppgifter som erhållits
från den slutförda beskattningen beräknas den
samfundskatt som inflyter för skatteåret 2009
vara mindre än beräknat 2010. Det beror bl.a.
på att återbäringarna har varit större än beräk-
nat. Sammanlagt beräknas den samfundsskatt
som inflyter vara 261 miljoner euro mindre än

beräknat och av det är statens andel 172 miljo-
ner euro.

2010 IV tilläggsb. -172 000 000
2010 III tilläggsb. 712 000 000
2010 budget 2 706 000 000
2009 bokslut 2 207 020 618
2008 bokslut 4 910 391 495

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet avdras 115 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas källskatten på räntein-
komsterna uppgå till 210 000 000 euro. 

2010 IV tilläggsb. -115 000 000
2010 budget 325 000 000
2009 bokslut 493 232 529
2008 bokslut 431 932 172

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet avdras 25 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas skatten på arv och gåva
uppgå till 375 000 000 euro.

2010 IV tilläggsb. -25 000 000
2010 budget 400 000 000
2009 bokslut 439 539 011
2008 bokslut 651 415 665

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 127 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter
i form av mervärdesskatt stiga till
13 513 000 000 euro. Den positiva utveckling-
en när det gäller hushållens förtroende för eko-
nomin och arbetsmarknadens återhämtning har
bidragit till en ökning av den privata konsum-
tionen. Enligt uppgifterna om utfallet beräknas

dessutom ibruktagande av skattekontot inver-
ka på den mervärdesskatt som inflyter till ett
belopp som är 100 miljoner euro mindre än be-
räknat.

2010 IV tilläggsb. 127 000 000
2010 I tilläggsb. 773 000 000
2010 budget 12 613 000 000
2009 bokslut 13 315 890 692
2008 bokslut 14 048 901 687
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08. Acciser

01. Tobaksaccis
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter
i form av tobaksaccis stiga till 697 000 000 eu-
ro.

2010 IV tilläggsb. 15 000 000
2010 budget 682 000 000
2009 bokslut 688 946 735
2008 bokslut 629 519 341

04. Skatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 22 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter
i form av skatt på alkoholdrycker stiga till
1 295 000 000 euro.

2010 IV tilläggsb. 22 000 000
2010 budget 1 273 000 000
2009 bokslut 1 206 523 429
2008 bokslut 1 091 509 167

07. Energiskatter
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 45 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter
i form av energiskatter stiga till 3 200 000 000
euro.

2010 IV tilläggsb. 45 000 000
2010 budget 3 155 000 000
2009 bokslut 3 148 801 440
2008 bokslut 3 191 728 053

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 108 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter

i form av bilskatt stiga till 958 000 000 euro på
grund av att prognoserna för efterfrågan på nya
och begagnade personbilar har ökat.

2010 IV tilläggsb. 108 000 000
2010 budget 850 000 000
2009 bokslut 686 898 654
2008 bokslut 1 016 005 178

05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 120 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det belopp som inflyter
i form av överlåtelseskatt stiga till 520 000 000
euro.

Prognoser för efterfrågan
2009

oktober
2010

september

Förstaregistrering av nya personbilar 94 000 109 000
Import av begagnade bilar, st 22 000 30 000
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2010 IV tilläggsb. 120 000 000
2010 budget 400 000 000
2009 bokslut 484 183 210
2008 bokslut 502 957 002

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområ-
det

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 244 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Certifikatavgifterna grun-
dar sig på lagen om stark autentisering och
elektroniska signaturer (617/2009). Ändringen
av inkomstposten föranleds av en ändring av
lagen och i samband med den tolkades certifi-
katavgifterna som avgifter av skattenatur. Ut-

gifterna för verksamheten har beaktats vid di-
mensioneringen av anslaget under moment
31.40.01.

2010 IV tilläggsb. 244 000
2010 III tilläggsb. 950 000
2010 budget 5 100 000
2009 bokslut 5 186 884
2008 bokslut 4 416 147
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 5 792 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av an-
delar av samarbetsprojekt mellan ministeriet
och Danmarks ambassad i Maputo, ministeriet

och Kanadas ambassad i Maputo och ministe-
riet och Norges utrikesdepartement.

2010 IV tilläggsb. 5 792 000
2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 4 130 000
2009 bokslut 5 727 695
2008 bokslut 3 463 275

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar

Under momentet avdras 3 608 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Den medfinansieringsan-

del som beräknas bli intäktsförd till Finland

under 2010 har ändrats när tidtabellerna och de
årliga medfinansieringsandelarna har precise-
rats.

2010 IV tilläggsb. -3 608 000
2010 budget 8 656 000
2009 bokslut 9 085 466

Inkomster som beräknas inflyta enligt årsprogram

Årsprogram 2007 2008 2009 2010 Sammanlagt

Flyktingfonden - - - 1 264 000 1 264 000
Fonden för de yttre gränserna - - - 2 759 000 2 759 000
Integrationsfonden - - - 498 000 498 000
Återvändandefonden - 195 000 - 332 000 527 000
Sammanlagt - 195 000 - 4 853 000 5 048 000
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27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 7 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av
återbäringar som hänför sig till Foreign Mili-
tary Sales (FMS)-betalningsarrangemangen
och de ökade inkomsterna för Finlands kris-

hanteringsstyrka i Tchad och Centralafrikan-
ska republiken.

2010 IV tilläggsb. 7 600 000
2010 III tilläggsb. 691 000
2010 budget 2 962 000
2009 bokslut 4 209 323
2008 bokslut 28 024 155

28. Finansministeriets förvaltningsområde

92. Uppbördsprovision för Europeiska unio-
nens traditionella egna medel

Under momentet avdras 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

bedömningen av uppbörden av traditionella
egna medel har preciserats. 

2010 IV tilläggsb. -5 000 000
2010 budget 46 000 000
2009 bokslut 38 286 869
2008 bokslut 51 570 391

99. Övriga inkomster inom finansministeri-
ets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 7 325 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
2 925 000 euro av de regleringsprovisioner
som inflyter från det lån som beviljats Grek-
land och 4 400 000 euro av återbetalning av
Hansel Ab:s reservfond til ägaren.

2010 IV tilläggsb. 7 325 000
2010 III tilläggsb. 10 100 000
2010 budget 11 120 000
2009 bokslut 22 771 384
2008 bokslut 18 761 255

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 11 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna utgörs av in-

täktsföring av EU:s direkta byggstöd för såda-
na kostnader som har betalats som förskottsbe-
talning från investeringsmomenten. Med hän-
visning till motiveringen i förklaringsdelen
under moment 31.10.78 omfattar inkomstpos-
ten intäktsföring av EU:s TEN-stöd för ban-
projektet utveckling av banförbindelserna till
Helsingfors-Vanda flygplats 1 017 000 euro,

vägprojektet E 18 Muurla—Lojo 7 790 000
euro och banprojektet Lahtis—Vainikkala
2 393 000 euro. Motsvarande anslagsökning
har antecknats under moment 31.10.20.

2010 IV tilläggsb. 11 200 000
2010 III tilläggsb. 3 775 000
2010 budget 22 782 000
2009 bokslut 8 083 686
2008 bokslut 21 398 415
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32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt löne-
garanti

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 14 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomstökningen föran-
leds av att användningen av anslaget för löne-
garanti är större än beräknat.

2010 IV tilläggsb. 14 500 000
2010 budget 28 827 000
2009 bokslut 26 362 304
2008 bokslut 16 495 414

99. Övriga inkomster inom arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 19 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
beloppet av de räntegottgörelser och inkomster
av skyddsåtgärder som inflöt av ränteutjäm-
ningsverksamheten till staten 2010 är större än
beräknat.

2010 IV tilläggsb. 19 900 000
2010 III tilläggsb. -4 500 000
2010 budget 33 100 000
2009 bokslut 26 219 579
2008 bokslut 16 731 556

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas det flyta in sammanlagt
110 000 000 euro under momentet.

2010 IV tilläggsb. 12 000 000
2010 budget 98 000 000
2009 bokslut 206 402 494
2008 bokslut 94 374 091

04. Återtagande av utgiftsrester och reserve-
rade anslag

Under momentet beräknas det flyta in ett till-
lägg på 292 153 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  

2010 IV tilläggsb. 292 153 000
2010 budget 54 500 000
2009 bokslut 58 702 529
2008 bokslut 86 813 573

Återtagande av anslag enligt 
moment €

Moment 27.01.23 175 010 000
Moment 28.99.96 112 000 000
Moment 30.01.40 3 069 000
Moment 30.20.46 2 074 000
Sammanlagt 292 153 000
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 

AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas det flyta in ett till-

lägg på 5 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de

räntor som ska betalas på lån som beviljats Is-
land och Grekland.

2010 IV tilläggsb. 5 500 000
2010 budget 5 000 000
2009 bokslut 7 901 212
2008 bokslut 7 948 153

07. Räntor på depositioner
Under momentet dras det av 18 000 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-

flutna belopp beräknas ränteinkomsterna i kas-
san bli 35 000 000 euro. Uppskattningen av
den genomsnittliga kassareserven har stigit
men de genomsnittliga ränteinkomsterna blir
mindre än beräknat på grund av den allmänna
utvecklingen av räntenivån.

2010 IV tilläggsb. -18 000 000
2010 budget 53 000 000
2009 bokslut 59 192 194
2008 bokslut 258 444 409

Beräknad utveckling av kassareserven och räntan
2009

oktober
2010

september

Medelkassa, mn euro 7 000 10 000
Genomsnittsränta, % 0,75 0,3
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett avdrag på

711 359 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett avdrag på
711 359 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
11 172 029 000 euro år 2010. Efter ändringen
av posterna för skuldhantering uppgår belop-
pet av nettoinkomsterna till 11 272 029 000
euro år 2010. Upplåningen och skuldhante-
ringen beräknas inte föranleda några emis-
sions- eller kapitalförluster år 2010, utan en
emissionsvinst på sammanlagt ca 100 miljoner
euro.

2010 IV tilläggsb. -711 359 000
2010 III tilläggsb. -1 869 704 000
2010 II tilläggsb. 1 600 000 000
2010 I tilläggsb. -811 700 000
2010 budget 13 064 792 000
2009 bokslut 10 264 465 191

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 11 172
Emissionsvinster (netto) 100
Nettoinkomster 11 272
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

200 000 euro.

2010 IV tilläggsb. 200 000
2010 budget 1 000 000
2009 bokslut 1 062 803
2008 bokslut 669 901
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Krishantering

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

Från anslaget under momentet dras det av
2 000 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
 I och III till-

läggsbudgeten
IV tilläggs-

budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter 
för EU:s stridsgrupper 8 280 000 +920 000 - 9 200 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen 
i Liberia (UNMIL-insatsen) 224 000 +30 000 - 254 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 17 048 000 - - 17 048 000

05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - +600 000 4 700 000
06. Utgifter för Finlands krishanterings-

styrka i Bosnien och Hercegovina 
(operationen EUFOR/ALTHEA) 560 000 - +80 000 640 000

07. Utgifter för Finlands FN-avdelning 
i Sudan (UNMIS-insatsen) 224 000 - - 224 000

08. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) 13 187 000 +5 200 000 18 387 000

09. I reserv för utgifter för  förlängning av 
pågående insatser, för eventuella nya 
krishanteringsinsatser samt för andra 
utgifter för krishantering 7 877 000 -7 400 000 +1 620 000 2 097 000

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

EUTM Somalia - +690 000 - 690 000
13. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Tchad och Centralafrika 8 019 000 - -4 300 000 3 719 000
Sammanlagt 59 774 000 -300 000 -2 000 000 57 474 000



24.3036

F ö r k l a r i n g :  Avdraget under punkt 13 i
dispositionsplanen föranleds av att Finlands
deltagande i FN:s operation MINURCAT II
upphörde i maj 2010. Av avdraget riktas
2 300 000 euro till punkterna 05, 06 och 09 i
dispositionsplanen för att täcka behovet av till-
läggsanslag under punkterna.

Behovet av ett tilläggsanslag på 600 000
euro under punkt 05 i dispositionsplanen för-
anleds av rotationsutbildning inom Atalanta-
operationen i slutet av 2010. Behovet av ett
tilläggsanslag på 80 000 euro under punkt 06 i
dispositionsplanen föranleds av att styrkan
ökar till sju personer. Under punkt 09 i dispo-
sitionsplanen anvisas 1 620 000 euro för even-

tuella tilläggsbehov som föranleds av operatio-
nen under 2010.

2010 IV tilläggsb. -2 000 000
2010 III tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. -300 000
2010 budget 59 774 000
2009 bokslut 52 412 051
2008 bokslut 46 618 493

21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
under punkt 02 i dispositionsplanen föranleds
av att antalet val dit  Finland ska sända valob-
servatörer är större än beräknat. Behovet av
tilläggsanslag täcks med medel under punkt 01
i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 1 000
2010 budget 18 345 000
2009 bokslut 15 290 861
2008 bokslut 11 991 283

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 792 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas till be-
talning av utgifterna för samarbetsprojekt mel-

lan  ministeriet och Danmarks ambassad i Ma-
puto, mellan ministeriet och Kanadas ambas-
sad i Maputo och mellan ministeriet och
Norges utrikesdepartement.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer: 

Ändring av dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

III tilläggs-
budgeten

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositionsplan

01. Civil krishantering 17 745 000 +1 000 -100 000 17 646 000
02. Valobservatörer 200 000 - +100 000 300 000
03. Fredsförmedling 400 000 - - 400 000
Sammanlagt 18 345 000 +1 000 - 18 346 000
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av betalning av utgifterna för samar-
betsprojekt mellan ministeriet och Danmarks
ambassad i Maputo, mellan ministeriet och
Kanadas ambassad i Maputo och mellan minis-
teriet och Norges utrikesdepartement och an-
slaget riktas under punkt 2 i dispositionsplanen
Utvecklingssamarbete med enskilda länder
och regioner. Motsvarande inkomster från
Danmarks ambassad i Maputo, Kanadas am-

bassad i Maputo och Norges utrikesdeparte-
ment har antecknats under moment 12.24.99.

2010 IV tilläggsb. 5 792 000
2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 737 504 000
2009 bokslut 732 909 000
2008 bokslut 667 850 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
III tilläggs-

budgeten
IV tilläggs-

budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 205 383 000 - - 205 383 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda 

länder och regioner1) 264 383 000 +300 000 +5 792 000 270 475 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 49 605 000 - - 49 605 000
4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 43 000 000 - - 43 000 000
5. Humanitärt bistånd 69 688 000 - - 69 688 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, 

stödfunktioner och utvecklings-
politisk information 4 745 000 - - 4 745 000

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

8. Understöd till medborgar-
organisationernas utvecklingssam-
arbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssam-
arbetet 83 700 000 - - 83 700 000

9. Räntestöd 15 000 000 - - 15 000 000
Sammanlagt 737 504 000 +300 000 +5 792 000 743 596 000

1) Innefattar 1 630 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Storbritanniens departement för 
utvecklingssamarbete (DFID), 1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan utrikesministeriet och Nordiska 
utvecklingsfonden (NDF), 300 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och österrikiska utvecklingssam-
arbetsverket (ADA), 4 033 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Danmarks ambassad i Maputo, 
9 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Kanadas ambassad i Maputo och 1 750 000 euro i utgifter 
för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesdepartement.
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90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-
drag (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
8 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av för-
ändringar i betalningstidtabellen för FN-avgif-
ter.

2010 IV tilläggsb. -8 000 000
2010 budget 109 511 000
2009 bokslut 104 531 000
2008 bokslut 96 833 810



39

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 220 000 euro av utgifter för den
förlust som tryckningen av författningssam-
lingen föranlett och 80 000 euro av en överfö-
ring som görs i form av en korrigering från mo-
ment 25.20.01.

2010 IV tilläggsb. 300 000
2010 III tilläggsb. 125 000
2010 budget 25 340 000
2009 bokslut 26 194 000
2008 bokslut 26 219 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
150 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av höjda kostnader för Rättsregister-

centralens informationssystem. Särskilt har
Rättsregistercentralens licenskostnader stigit.

2010 IV tilläggsb. 150 000
2010 III tilläggsb. 158 000
2010 budget 6 241 000
2009 bokslut 6 476 000
2008 bokslut 6 276 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

2010 IV tilläggsb. 3 000 000
2010 budget 46 000 000
2009 bokslut 48 745 942
2008 bokslut 45 271 483

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

35 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:
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Fullmakt
Sametinget får under 2010 ingå hyreavtal om

samekulturcentrumets nybyggnad med Senat-
fastigheterna. Hyresavtalet får inklusive det
hyresavtal som ingåtts 2008 föranleda årliga
utgifter till ett belopp av högst 1 370 000 euro.  

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 20 000 euro av lönejusteringar
och 15 000 euro av kostnader för skötseln av
ordförandeskapet i Samiska parlamentariska
rådet. 

Samtetinget fick med stöd av den fullmakt
som beviljats i budgeten för 2008 rätt att ingå
ett hyresavtal med Senatfastigheterna om sam-
ekulturcentrumets nybyggnad, så att den ök-
ning av kostnaderna som föranleds av hyresav-
talet från ingågen av 2011 får uppgå till högst
1 200 000 euro på årsnivå förutsatt att finansie-
ringen ur EU:s strukturfondsprogram utgör
minst 5 000 000 euro av byggnads- och mate-

rialkostnaderna. Hyran baserade sig, enligt vad
som konstaterats i budgeten för 2008, på ett
kostnadsförslag på 11 600 000 euro (kostnads-
nivån våren 2007 utan mervärdesskatt).

Kostnadsförslaget för byggande av samekul-
turcentrumet har på basis av de entreprenadan-
bud som lämnades in sommaren 2010 precise-
rats till 14 900 000 euro. Den ökning av hyres-
kostnaderna som föranleds av det höjda
kostnadsförslaget är utan något nytt EU-stöd
281 000 euro på årsnivå. Avsikten är att för de
höjda byggnadskostnaderna för projektet er-
hålls minst 1 200 000 euro i finansiering ur
EU:s strukturfondsprogram, vilket motsvarar
strukturfondens ursprungliga finansieringsan-
del. Ökningen av kapitalhyran skulle då uppgå
till högst 170 000 euro på årsnivå.

Till följd av de ändringar som gjorts i moti-
veringens beslutsdel ändras fullmaktstablån
enligt följande:

2010 IV tilläggsb. 35 000
2010 budget 2 301 000
2009 bokslut 2 099 950
2008 bokslut 2 112 794

51. Vissa ersättningar och understöd som
betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av ökningen av brottsskadeersätt-
ningar och ersättningar som ska betalas oskyl-
digt häktade eller dömda.

2010 IV tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 12 150 000
2009 bokslut 11 490 302
2008 bokslut 11 148 393

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

IV tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositionsplan

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella 
autonomi (högst) 1 751 +35 1 786
Övriga understöd (högst) 550 - 550
Sammanlagt 2 301 +35 2 336

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

2010 2011 2012 2013 2014
fr.o.m.

2015

Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal
Förbindelser som ingåtts före 2010 - - 1 200 1 200 1 200 1 200/år
Förbindelser år 2010 - - 170 170 170 170/år
Fullmakt sammanlagt - - 1 370 1 370 1 370 1 370/år
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10. Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 060 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 500 000 euro av tryggande av
verksamheten, 254 000 euro av kostnader för
material och säkerhetsteknik som föranleds av
att Helsingfors hovrätt flyttar till nya lokaler
och 306 000 euro för domstolarnas ökade lT-
licensavgifter.

2010 IV tilläggsb. 1 060 000
2010 III tilläggsb. 2 740 000
2010 budget 229 470 000
2009 bokslut 235 412 000
2008 bokslut 226 276 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumentt-
vistenämndens omkostnader (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
250 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 200 000 euro av de ändringar av
systemet för ärendehantering som effektivt ar-
bete inom rättshjälpsbyråerna kräver och
50 000 euro av ökade underhålls- och driftsut-
gifter för rättshjälpsbyråernas informations-
system.

2010 IV tilläggsb. 250 000
2010 III tilläggsb. 228 000
2010 budget 26 100 000
2009 bokslut 26 458 000
2008 bokslut 25 804 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

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

Från anslaget under momentet dras det av
80 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en
överföring som görs i form av en korrigering
till moment 25.01.01.

2010 IV tilläggsb. -80 000
2010 III tilläggsb. 597 000
2010 budget 97 314 000
2009 bokslut 94 078 000
2008 bokslut 90 710 000

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas till betalning av
Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals
omkostnader.

F ö r k l a r i n g :  Eftersom Brottspåföljds-
områdets utbildningscentral inte är en enhet

inom Brottspåföljdsmyndigheten förutsätter
användingen av anslaget för betalning av
Brottpåföljdsområdets utbildningscentrals om-
kostnader att detta nämns i motiveringen till
momentet.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.
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2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 1 063 000
2010 budget 218 796 000
2009 bokslut 213 640 000
2008 bokslut 217 317 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna
programmet för solidaritet och hantering av
migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

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

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 8 656 000
2009 bokslut 12 357 999
2008 bokslut -2 797 570

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 000 000 euro av kostnaderna
för ett fingeravtrycksidentifieringssystem
(AFIS-PRÜM) och 3 000 000 euro av syssel-
sättning av arbetslösa poliser.

2010 IV tilläggsb. 4 000 000
2010 III tilläggsb. 4 329 000
2010 budget 679 804 000
2009 bokslut 664 541 680
2008 bokslut 646 123 000

20. Utgifter för transporter i samband med
avlägsnande ur landet och hämtning (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det effektivare förfarandet vid av-
lägsnande av personer som fått avslag på sin
asylansökan ur landet.

2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 budget 2 500 000
2009 bokslut 3 288 685
2008 bokslut 2 175 392
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20. Gränsbevakningsväsendet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av nya övervakningssystem i flyg-
plan av typen Dornier DO 228.

Gränsbevakningsväsendet har två flygplan
av typen Dornier 228 som används för gräns-
bevakning och miljöövervakning såväl på
finskt territorium som vid internationella insat-
ser. Flygplanens tekniska övervakningssystem
är föråldrade och delvis ur funktion och förny-
elsen av dem har inletts 2008. I det första ske-
det av projektet har bl.a. övervakningsanord-
ningar som används vid övervakning av oljeut-
släpp från fartyg förnyats med Finlands
miljöcentrals finansiering. 

I det andra skedet förnyas bl.a. de övervak-
ningsanordningar som används vid upptäckan-
de och identifiering av fartyg. Kostnadsförsla-
get för projektet är 6 000 000 euro. I budgeten
för 2010 beviljades 3 000 000 euro för projek-
tet. Oljeskyddsfonden har i sitt förhandsbeslut
beviljat finansiering till 50 procent av projek-
tet, dvs. högst  3 000 000 euro. Avsikten är att
med tilläggsanslaget verkställa det andra ske-
det av projektet. Den finansiering som beviljas
av oljeskyddsfonden intäktsförs under moment
12.39.10 när projektet har slutförts.

2010 IV tilläggsb. 3 000 000
2010 I tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 18 710 000
2009 bokslut 12 910 000
2008 bokslut 5 318 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

30. För kapitalisering av bolaget Suomen
Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av bola-

get Suomen Erillisverkot Oy:s eller dess dot-
terbolags eget kapital.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att anslaget
ska användas för investering i eget kapital som
en del av utvecklingen av affärsverksamheter-
na.

2010 IV tilläggsb. 90 000 000

40. Invandring

30. Statlig ersättning till kommunerna  (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 040 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 840 000 euro av kalkylerad er-
sättning till kommunerna för kostnader för
flyktingar, 3 544 000 euro för andra ersättning-
ar som betalas kommunerna och 656 000 euro

för ersättning till kommunerna för kostnader
för återflyttare.

2010 IV tilläggsb. 7 040 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 79 349 000
2009 bokslut 4 955 591
2008 bokslut 5 017 603
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

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

Under momentet beviljas 165 010 000 euro.
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som främjandet

av nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen
ger upphov till

2) till avlönande av personal motsvarande
högst 51 årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på
197 000 000 euro som budgeterats under mo-
ment 27.01.23 i budgeten för 2009 återtas en
del på 175 010 000 euro som inte använts. 

F ö r k l a r i n g :  Det är fråga om partiell
ombudgetering av ett tidigare budgeterat an-
slag.

Statsrådet tillsatte den 13 december 2007 ett
projekt som ska främja nätsäkerheten inom
förvaltningen. Avsikten med projektet är att

planera ett säkert telekommunikationsnät och
nättjänster i synnerhet för säkerhetsmyndighe-
terna men också för förvaltningen i allmänhet.
Projektet ska beakta befintliga nätlösningar.

Projektet  för främjande av nätsäkerheten
inom den offentliga förvaltningen ligger efter i
tidtabellen på grund av att starten blev fördröjd
och den tekniska definieringen drog ut på ti-
den. Därför föranleder projektet utgifter ännu
2012, då det ursprungliga anslaget inte längre
skulle vara disponibelt. Återtagandet av ansla-
get har beaktats i de inkomster som influtit un-
der moment 12.39.04.

Till den del som behovet av personal för tids-
bundna uppifter består efter 2012 ska detta be-
aktas inom andra uppgifter i form av avdrag för
motsvarande produktivitetsfrämjande insatser.

2010 IV tilläggsb. 165 010 000
2009 bokslut 197 000 000

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
80 000 euro.

Det tvååriga reservationsanslag på 2 000 000
euro som budgeterats i budgeten för 2009 för
utgifter som föranleds av beställningsfullmak-

ten för upprätthållande och utveckling av heli-
kopterbataljonens prestationsförmåga
(HESKY) återtas.

Fullmakter 
Betalningstiden för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för upprätthållande och ut-
veckling av helikopterbataljonens prestations-
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förmåga (HESKY) förlängs till 2014. Den tids-
mässiga fördelningen av utgifterna för
beställningsfullmakten ändras dessutom så att
användningen av beställningsfullmakten
HESKY får föranleda staten utgifter på högst
7 740 000 euro före utgången av 2014.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet för-
utsätter (Beställningsfullmakten för omkostna-
der år 2010) höjs med 510 000 euro till
70 953 000 euro. Den tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna för beställningsfullmakten för
omkostnader ändras dessutom så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 70 953 000 euro före
utgången av 2012.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 2 320 000 euro på
grund av den ändrade tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna för beställningsfullmakten
HESKY och som tillägg 2 240 000 euro i över-
föring från moment 27.10.18. Den materiel
och de tjänster som är planerade att anskaffas
med det anslag som ska överföras är inte sådan
försvarsmateriel som överensstämmer med
grunderna för användning av anslaget under
moment 27.10.18, och därför måste finansie-
ringen flyttas till moment 27.10.01.

Förlängningen av  betalningstiden för utgif-
terna för beställningsfullmakten HESKY och
ändringen av den tidsmässiga fördelningen av
utgifterna beror på att projektet har fördröjts.
Eftersom den helikopterversion som Finland
har skaffat är densamma som Tyskland valt
framskrider projektet i takt med den tyska tid-
tabellen och i takt med hur helikopterleveran-
serna framskrider där.

Till följd av ändringar i beslutsdelen i moti-
veringen till momentet får beställningsfull-
makten HESKY föranleda staten utgifter på
högst 1 560 000 euro före utgången av 2010,
högst 2 500 000 euro före utgången av 2011,
högst 3 640 000 euro före utgången av 2012,
högst 5 440 000 euro före utgången av 2013
och högst 7 740 000 euro före utgången av
2014.

Återtagandet av anslaget för 2009 för beställ-
ningsfullmakten HESKY har beaktats i de in-
komster som influtit under moment 12.39.04.

Höjningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten för omkostnader år 2010 och
ändringen av den tidsmässiga fördelningen av
utgifterna beror på en överföring av den finan-
siering som förutsätts för ett serviceavtal för
spanings-, övervaknings- och ledningssyste-
met från moment 27.10.18.   

På grund av ändringar i beslutsdelen i moti-
veringen till momentet får beställningsfull-
makten för omkostnader år 2010 föranleda sta-
ten utgifter på högst 5 270 000 euro före ut-
gången av 2010, högst 49 854 000 euro före
utgången av 2011 och högst 70 953 000 euro
före utgången av 2012. 

2010 IV tilläggsb. -80 000
2010 III tilläggsb. 8 238 000
2010 budget 1 624 346 000
2009 bokslut 1 552 123 000
2008 bokslut 1 471 793 000

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

Från anslaget under momentet dras det av
2 240 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 342 647 000 euro användas
till betalning av utgifter som föranleds av tidi-
gare beviljade beställningsfullmakter, högst
143 701 000 euro till betalning av utgifter för
beställningsfullmakter som beviljats 2010,
högst 26 201 000 euro till betalning av utgifter
som föranleds av ändringar i index och valuta-
kurser i anknytning till beställningsfullmakter
samt högst 61 936 000 euro för andra anskaff-
ningar av försvarsmateriel.

Fullmakter
Det maximala beloppet för beställningsfull-

makten för teknisk forskning, produktutveck-
ling och projektberedning (TTK-PROTO
2010) minskas med 510 000 euro till
69 380 000 euro. Den tidsmässiga fördelning-
en av utgifterna för beställningsfullmakten
TTK-PROTO 2010 ändras dessutom så att an-
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vändningen av beställningsfullmakten får för-
anleda staten utgifter på högst 69 380 000 euro
före utgången av 2013.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att avtal får ingås under 2010 för det
obundna belopp som omfattas av beställnings-
fullmakten för raketartillerisystemet MLRS.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av en överföring till moment 27.10.01,
av vilken 2 000 000 euro är överföring från öv-
riga försvarsmaterielanskaffningar och
240 000 euro är från den årliga andelen av be-
ställningsfullmakten TTK-PROTO 2010. 

Minskningen av maximibeloppet och änd-
ringen av den tidsmässiga fördelningen av ut-
gifterna för beställningsfullmakten för TTK-
PROTO 2010 samt minskningen av övriga an-
skaffningar av försvarsmateriel föranleds av
att den materiel och de tjänster som är planera-
de att anskaffas för anslaget inte är sådan för-
svarsmateriel som överensstämmer med grun-

derna för användning av anslaget under mo-
mentet.

Förnyandet av beställningsfullmakten
MLRS i fråga om 188 000 euro föranleds av
behovet av reservdelsanskaffningar för raket-
artillerisystemet 2010.

Till följd av ändringarna i beslutsdelen i mo-
tiveringen till momentet:

får beställningsfullmakten TTK-PROTO
2010 föranleda staten utgifter på högst
18 580 000 euro före utgången av 2010, högst
45 130 000 euro före utgången av 2011, högst
67 980 000 euro före utgången av 2012 och
högst 69 380 000 euro före utgången av 2013.

Fullmakten MLRS får 2010 föranleda staten
utgifter på sammanlagt 11 000 000 euro.

2010 IV tilläggsb. -2 240 000
2010 III tilläggsb. -121 334 000
2010 budget 698 059 000
2009 bokslut 709 171 000
2008 bokslut 668 571 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.10.01. Det behov
att överföra anslag till skatteförvaltningen,
som har konstaterats i den ordinarie budgeten
och ändrats i den tredje tilläggsbudgeten, har
preciserats.  

2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 III tilläggsb. 1 969 000
2010 budget 31 228 000
2009 bokslut 33 586 000
2008 bokslut 34 432 000

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

Från anslaget under momentet dras det av
835 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget från anslaget
är 180 000 euro en överföring till moment
28.30.01, 430 000 euro en överföring till mo-
ment 28.40.01 och 225 000 euro en överföring
till moment 28.40.02 för produktivitetsprojekt.

2010 IV tilläggsb. -835 000
2010 budget 844 000
2009 bokslut 675 000

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överfö-
ring till moment 28.01.01.

2010 IV tilläggsb. -1 500 000
2010 III tilläggsb. 487 000
2010 budget 396 324 000
2009 bokslut 375 691 000
2008 bokslut 363 402 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

15 400 000 euro. 
F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-

slag föranleds 1 200 000 euro av ett beslut om
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lättnad i mervärdesskatt som finansminsteriet
fattat med stöd av 210 § i mervärdesskattela-
gen (1501/1993) och 14 200 000 euro av täck-
ande av den skyldighet som uppstått av undan-
röjande av dubbelbeskattning.

2010 IV tilläggsb. 15 400 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 4 600 000
2009 bokslut 1 029 508
2008 bokslut 1 130 532

20. Tjänster för statssamfundet

06. Omkostnader för Statens IT-servicecen-
tral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.

2010 IV tilläggsb. 12 000
2010 budget 4 412 000
2009 bokslut 6 320 000
2008 bokslut 260 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
180 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.01.21 och det är
avsett för förenhetligande av företagsregistrets
och företagsstatistikens informationssystem.

2010 IV tilläggsb. 180 000
2010 III tilläggsb. 241 000
2010 budget 44 145 000
2009 bokslut 46 072 000
2008 bokslut 44 318 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Omkostnader för statens regionförvalt-
ningsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
643 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är 430 000 euro en överföring från mo-
ment 28.01.21 och anslaget är avsett för tryg-
gande av verksamheten.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dess-
utom 213 000 euro av de avtalsenliga lönejus-
teringarna.

2010 IV tilläggsb. 643 000
2010 III tilläggsb. 1 900 000
2010 budget 48 138 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
225 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.01.21 och det är
avsett för uppgörande av en elektronisk arkiv-
bildningsplan.
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2010 IV tilläggsb. 225 000
2010 III tilläggsb. 277 000
2010 budget 32 410 000
2009 bokslut 34 937 000
2008 bokslut 31 223 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

14 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Antalet påbörjade pensio-

ner och den genomsnittliga pensionen enligt
lagen om statens pensioner har varit större än
beräknat år 2010. Av tilläggsanslaget föranleds
13 500 000 euro av pensioner, rehabiliterings-
stöd och familjepensioner som beviljats på
grund av anställning hos staten och 1 000 000
euro av pensioner, rehabiliteringsstöd och fa-
miljepensioner vid affärsverk och statens af-
färsdrivande ämbetsverk och inrättningar.

2010 IV tilläggsb. 14 500 000
2010 budget 3 680 509 000
2009 bokslut 3 569 417 288
2008 bokslut 3 330 478 222

50. Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

1 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Den ändring av universi-

tetslagen (558/2009) som trädde i kraft från in-
gången av 2010 har inte minskat ersättnings-
kostnaderna på förutsatt sätt. 

2010 IV tilläggsb. 1 100 000
2010 budget 40 120 000
2009 bokslut 41 230 742
2008 bokslut 40 469 668

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Genomförande av statens IT-strategi (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 670 000 euro.

Fullmakt
Under moment 28.01.73 i den andra tilläggs-

budgeten för 2007 beviljades statskontoret en
fullmakt på 35 000 000 euro att ingå avtal om
centraliserad upphandling av ett ekonomi- och
personalförvaltningssystem för staten samt en
integrationslösning i anslutning till det. Full-
makten förnyades 2008 och 2009. Den del av
fullmakten som är oanvänd får 2010 användas
till det första skedet. Samtidigt höjs fullmak-

tens totala belopp med 2 000 000 euro till sam-
manlagt 37 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Höjningen av fullmakten
med 2 miljoner euro föranleds av att den andel
som ska betalas en tredje part har ökat från den
ursprungliga planen enligt vilken utgifterna
skulle täckas med anslag som betalas statsför-
valtningens egna aktörer. På grund av en änd-
ring av tidtabellen ökar de beräknade totala
kostnaderna för det första skedet under åren
2008—2012 med 2,5 miljoner euro jämfört
med den det totala kostnadsförslaget på 49 mil-
joner euro år 2008. Eftersom tidtabellen släpar
efter flyttas utbetalningarna så att det inte upp-
står något behov av tilläggsanslag för 2010.
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Följderna av att projektets första skede är för-
senat på projektets totala kostnader beror på
huruvida man i det andra skedet lyckas knappa
in på tidtabellen.

Behovet av ett tilläggsanslag på 1 670 000
euro föranleds av att kostnaderna för att bygga
upp ett gemensamt statligt ärende- och doku-
menthanteringssystem (VALDA) är betydligt
större än beräknat. 

2010 IV tilläggsb. 1 670 000
2010 III tilläggsb. -61 000
2010 budget 27 000 000
2009 bokslut 15 450 000
2008 bokslut 13 050 000

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

Från anslaget under momentet dras det av
2 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 35.01.21 för datasystemprojekt
som genomförs som produktivitetsprojekt
inom miljöförvaltningen.

2010 IV tilläggsb. -2 400 000
2010 III tilläggsb. -2 500 000
2010 budget 12 154 000
2009 bokslut 13 020 000
2008 bokslut 20 135 000

80. Stöd till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

1 214 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds

114 000 euro av förändringar i de beräknade
inkomster som i statsbudgeten för 2010 ligger
till grund för det belopp som avses i självsty-
relselagen för Åland och 1 100 000 euro av
den slutliga utjämning för 2009 som fastställts
av Ålandsdelegationen.

2010 IV tilläggsb. -1 214 000
2010 III tilläggsb. 7 804 000
2010 budget 168 342 000
2009 bokslut 164 486 434
2008 bokslut 205 900 534

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-
ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
3 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av anslaget
föranleds av att Ålands Penningautomatfören-
ing har betalat mindre lotteriskatt än beräknat
år 2009.

2010 IV tilläggsb. -3 200 000
2010 budget 10 000 000
2009 bokslut 8 310 603
2008 bokslut 7 991 858

90. Stöd till kommunerna

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 165 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får användas 2 595 000 euro

även för utbetalning av justeringen av statsan-
delarna för åren 2009 och 2010.

F ö r k l a r i n g :  Av anslagsökningen för-
anleds 1 570 000 euro av att statsandelsgrun-
derna för 2010 har preciserats, 815 000 euro av
utbetalning av justeringen av statsandelarna till
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Reisjärvi kommun för felaktigt betalda statsan-
delar 2009 och 1 780 000 euro av utbetalning
av justeringen av statsandelarna till Reisjärvi
kommun och Vederlax kommun för felaktigt
betalda statsandelar 2010.

2010 IV tilläggsb. 4 165 000
2010 III tilläggsb. 42 473 000
2010 budget 7 752 699 000
2009 bokslut 7 294 799 156
2008 bokslut 6 757 130 693

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

2 741 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  I den ordinarie budgeten

för innevarande år har under momentet budge-
terats 20 500 000 euro för återbäring av accis
på vissa energiprodukter som används inom
jordbruket och trädgårdsodlingen. Av denna
andel betalas 17 759 000 euro i accisåterbäring
år 2010 till odlare inom jordbruket och träd-

gårdsodlingen för energi som använts år 2009.
Av de budgeterade medlen blir således
2 741 000 euro oanvända. 

2010 IV tilläggsb. -2 741 000
2010 budget 114 000 000
2009 bokslut 106 389 469
2008 bokslut 57 395 035

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
145 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av de
justeringar av de grundläggande prognoserna
för egna medel som beaktats i Europeiska uni-
onens tilläggsbudgeter 1—7 och den avgifts-

nedsättning som beviljas Förenade kungariket
samt återbäring av överskottet från 2009.

2010 IV tilläggsb. -145 000 000
2010 budget 1 800 000 000
2009 bokslut 1 647 902 623
2008 bokslut 1 560 960 295

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

96. Oförutsedda utgifter  (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
112 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2008 bud-
geterades under moment 28.60.96 135 miljo-
ner euro för betalning av retroaktiva importtul-
lar för försvarsmateriel som eventuellt förfaller
till betalning. Ursprungligen gällde saken en
meningsskiljaktighet mellan Finland och EU

om importtullar för försvarsmateriel som här-
stammar från början av 2000-talet. EG-dom-
stolen gav Finland en fällande dom
15.12.2009. Av det anslag som överförts från
2008 har 2010 betalats knappt 23 miljoner eu-
ro. Eftersom rätten att använda anslaget upp-
hör 2010 återtas den oanvända delen på 112
miljoner euro och ombudgeteras till år 2010
under detta moment. Anslaget reserveras för
de ränteutgifter som EU-kommissionen håller
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på att fastställa och som kommer att förfalla till
betalning.

2010 IV tilläggsb. 112 000 000
2010 budget 5 000 000
2009 bokslut 5 000 000
2008 bokslut 140 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
56 000 euro.

Fullmakter
1) Motiveringen till momentet kompletteras

så att Suomalais-venäläinen koulu får ingå ett
nytt hyresavtal så att hyreskostnadsökningen
på årsnivå är högst 50 000 euro under åren
2010—2015.

2) Den fullmakt som i den tredje tilläggsbud-
geten för 2010 har beviljats Haukkaranta skola
ändras så att den kostnadsökning som föran-
leds av fullmakten på årsnivå är högst 190 000
euro åren 2011—2015. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en hyreshöjning på 10 000 euro
för Suomalais-venäläinen koulu i Helsingfors

samt av en engångsutgift på 46 000 euro för
flyttningen till Haukkaranta skolas tillfälliga
lokaliteter och möbleringen av dem.

Höjningen av hyran för Suomalais-venäläi-
nen koulus lokaliteter beror på behovet av re-
paration av överraskande byggskador. Höj-
ningen av hyresfullmakten för Haukkaranta
skola med 110 000 euro beror på ett större be-
hov av tillfälliga lokaliteter än beräknat och på
kostnaderna för dessa.

2010 IV tilläggsb. 56 000
2010 III tilläggsb. 322 000
2010 budget 46 482 000
2009 bokslut 55 792 000
2008 bokslut 49 305 000

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis forsk-

ningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 366 249 000
euro till 369 099 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen av bevillningsfullmakten är 2 850 000 euro. De utgifter som an-
vändningen av en tilläggsfullmakt föranleder täcks med anslaget under moment 29.40.53. 

Med den ökade fullmakten finansieras fortsättningsvis omfattande helheter inom forskningsin-
frastrukturen som universiteten och forskningsanstalterna prioriterar och som stöder forsknings-



29.40 55

infrastrukturer enligt den nationella vägkartan. Genom forskningens infrastruktur stärks forsk-
ningens kvalitet och internationalisering och såväl forskarutbildningen och rörligheten som ut-
vecklingen av teknologi och det industriella samarbetet.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag är ett belopp på 500 000 euro avsett för
kostnader som föranleds av högskolornas ge-
mensamma elektroniska ansökningssystem
och 2 000 000 euro för ökning av understöden
till högskolorna för sysselsättande av högt ut-
bildade personer.

2010 IV tilläggsb. 2 500 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 21 436 000
2009 bokslut 25 320 000
2008 bokslut 35 025 000

66. Finansiella bidrag till internationella or-
ganisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
628 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de internationella vetenskapli-
ga organisationernas medlemsavgifter har sti-
git för att det skett förändringar i bruttonatio-
nalproduktsandelarna och valutakurserna.

2010 IV tilläggsb. 628 000
2010 budget 15 193 000
2009 bokslut 15 846 546
2008 bokslut 12 851 585

87. Statlig finansiering för Aalto-universite-
tets kapital (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
154 105 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att an-
slaget även får användas till betalning av Aal-
to-högskolestiftelsens kapital. Aalto-högsko-
lestiftelsen är verksam som Aalto-universite-
tet. En förutsättning för användningen av
anslaget är att övriga finansiärer bidrar med
minst 101 642 000 euro till stiftelsens kapital. 

Dessutom ombildas anslaget under momen-
tet till ett tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget utgör en del av
statens andel år 2010 av finansieringen av bil-
dandet av en stiftelse. Även andra finansiärer
deltar i kapitaliseringen av stiftelsen. Avsikten
är att genomföra kapitaliseringen av stiftelsen
åren 2008—2011 så att statens andel är sam-
manlagt 500 miljoner euro, under förutsättning
att de övriga finansiärernas andel är samman-
lagt minst 200 miljoner euro. Tilläggsanslaget
motsvarar den statliga finansiering för Stiftel-
sen för Aalto-högskolans kapital som inte an-
vänts av de 200 miljoner euro som budgetera-
des för 2009.

Tidsfristen för andra finansiärers placeringar
med koppling till statens medfinansiering för-
längs med sex månader till den 30 juni 2011.
Den statliga finansiering som motsvarar den
andel som de övriga finansiärerna betalat in på
konto år 2011 betalas när tidsfristen har löpt ut.

2010 IV tilläggsb. 154 105 000
2010 budget 100 000 000
2009 bokslut 45 895 250
2008 bokslut 200 000 000
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70. Studiestöd

59. Stöd för skolresor för studerande i gym-
nasieutbildning och yrkesutbildning (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på att antalet studerande som får stöd för
skolresor har ökat, det har skett förändringar i

studerandenas sätt att resa och biljettpriserna
har höjts.

2010 IV tilläggsb. 4 400 000
2010 budget 36 600 000
2009 bokslut 37 565 644
2008 bokslut 36 146 409

80. Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
91 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
är av engångsnatur och föranleds av skade-
stånd som följer av ett domstolsbeslut.

2010 IV tilläggsb. 91 000
2010 III tilläggsb. 30 000
2010 budget 5 200 000
2009 bokslut 5 443 377
2008 bokslut 5 194 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
180 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på nödvändiga reparationer av den rase-
rade strandmuren på Stora Östersvartö som hör
till Sveaborg.

2010 IV tilläggsb. 180 000
2010 III tilläggsb. 297 000
2010 budget 2 570 000
2009 bokslut 2 678 000
2008 bokslut 2 852 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Fullmakt
Museiverket får ingå hyresavtal som gäller

Nationalmuseets nya underjordiska lokaliteter
på högst 2 500 kvadratmeter så att ökningen av
hyreskostnaderna på årsnivå är högst 476 000
euro från ingången av 2013. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att det under
Nationalmuseet ska byggas ändamålsenliga
bergutrymmen, utrymmen för mottagning av
samlingar och utställningar, underjordisk
transport- och en serviceförbindelse till Natio-
nalmuseet från Musikhusets parkeringsgrotta,
en underjordisk förbindelsegång mellan Natio-
nalmuseet och dess konserveringsenhet. I en-
lighet med den tredje tilläggsbudgetpropositio-
nen för innevarande år är avsikten att överföra
fastigheten till Senatfastigheter och övergå till
ett hyressystem.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 105 000
2010 budget 19 527 000
2009 bokslut 18 863 000
2008 bokslut 18 534 000
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40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne
Oy (förslagsanslag)

Fullmakt
Statsrådet får besluta om ägararrangemang

som leder till att staten kan avstå från sin andel
i Suomenlinnan Liikenne Oy till ett pris som
understiger gängse värde.

F ö r k l a r i n g :  Staten har för avsikt att
avstå från sin ägarandel på 50 procent i Suo-
menlinnan Liikenne Oy och på nytt avtala om
principerna för deltagande i kostnaderna för
godstrafiken. Målet är att fastställa ett maximi-
belopp för den driftsförlust för varutrafiken
som staten svarar för samt att ersätta det nuva-
rande avtalet som har en permanent karaktär
med ett nytt avtal som till sin giltighet är be-
gränsat. När målsättningen uppfylls kommer
staten att sälja sina aktier i Suomenlinnan Lii-

kenne Oy till Helsingfors stad, vars ägarandel
stiger till 100 procent.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 252 000
2009 bokslut 252 000
2008 bokslut 252 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 100 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 100 000 euro av iståndsätt-
ningen av Olofsborgs murar och renoveringen
av köket och 2 000 000 euro av åtgärder som är
nödvändiga vid den grundliga renoveringen av
Urho Kekkonens museum i Villa Ekudden i
Helsingfors.  

2010 IV tilläggsb. 3 100 000
2010 III tilläggsb. 721 000
2010 budget 4 500 000
2009 bokslut 5 080 000
2008 bokslut 4 950 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
III tilläggs-

budgeten
IV tilläggs-

budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

1. Museiverket 2 220 000 +721 000 +3 100 000 6 041 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 280 000 - - 2 280 000
Sammanlagt 4 500 000 +721 000 +3 100 000 8 321 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

40. Understöd för bioenergiproduktion (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 069 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslaget på
5 000 000 euro i budgeten för 2008 återtas den
del på 3 069 000 euro som inte använts.

F ö r k l a r i n g :  Det är fråga om en partiell
ombudgetering av ett tidigare budgeterat an-
slag. Av det sammanlagda anslaget på 10 mil-
joner euro för åren 2008 och 2009 beviljades i
början av 2009 sammanlagt 8 miljoner euro i
investeringsunderstöd för byggande av 16 bio-
gasanläggningar som är större än kategorin
gårdsbruksenheter. Från momentet har dessut-
om anvisats ca 2 miljoner euro för energipro-
grammet för jordbruket, som startade först i
slutet av 2009. Stöd betalas på basis av hur pro-

jekten framskrider. Den oklara situationen när
inmatningstariffen bereddes har fördröjt inves-
teringarna, och endast ett fåtal projekt har
framskridit ända till utbetalning. Av det anslag
som reserverats i energiprogrammet har man
inte heller ännu hunnit betala det planerade be-
loppet. Ett anslag som ska ombudgeteras be-
hövs för utbetalningar till projekt som har fått
beslut om stöd. Återtagandet av anslaget har
beaktats i de inkomster som influtit under mo-
ment 12.39.04.

2010 IV tilläggsb. 3 069 000
2010 budget 5 000 000
2009 bokslut 5 000 000
2008 bokslut 5 000 000

20. Jordbruk

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främ-
jar djurens välbefinnande och icke-produktiva
investeringar (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
Finlands förpliktelser enligt artikel 31 (kon-
troll av överensstämmelse) och artikel 33 (sär-
skilda bestämmelser för EJFLU) i rådets för-

ordning (EG) nr 1290/2005 som helt och hållet
finansieras nationellt. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2010 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
som Europeiska kommissionen har godkänt
för åren 2007—2013 och stöden för främjande
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av djurens välbefinnande samt beslut fattas om
beviljande av stöd inom systemet med stöd för
icke-produktiva investeringar så att de åren
2011—2019 orsakar utgifter på sammanlagt
högst 105 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Genom kompletteringen
av motiveringen berättigas användningen av
anslaget till betalning av sådana förpliktelser
som överensstämmer med gemenskapsrätten.

I den ordinarie statsbudgeten och tredje till-
läggsbudgeten för innevarande år har det bevil-
jats en fullmakt att ingå förbindelser så att de

föranleder utgifter på sammanlagt högst
84 000 000 euro åren 2011—2019. På basis av
det uppskattade antalet ansökningar om stöd
våren 2010 som hänför sig till de nya förbin-
delserna om miljöstöd och avtal om miljöspe-
cialstöd samt stöd för främjande av djurens
välbefinnande bör bevillningsfullmakten höjas
med 21 000 000 euro till 105 000 000 euro, ef-
tersom man i de tidigare felaktiga fullmaktsbe-
räkningarna inte hade beaktat de fullmakter
som krävs för förbindelser som ska förnyas
mitt under perioden.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 362 238 000
2009 bokslut 348 915 000
2008 bokslut 344 647 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
Finlands förpliktelser enligt artikel 31 (kon-
troll av överensstämmelse) och artikel 33 (sär-

skilda bestämmelser för EJFLU) i rådets för-
ordning (EG) nr 1290/2005 som helt och hållet
finansieras nationellt. 

F ö r k l a r i n g :  Genom kompletteringen
av motiveringen berättigas användningen av
anslaget till betalning av sådana förpliktelser
som överensstämmer med gemenskapsrätten.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 422 673 000
2009 bokslut 422 673 000
2008 bokslut 422 673 000

Utgifter på grund av genomförandet av miljöstödssystemet och de andra systemen, mn euro

20101) 2011 2012 2013 2014—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2010

Det system och de åtgärder som gäller åren 
2007—2013 357,1 360,9 65,0 38,3 26,5 847,8
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas 
år 2010 26,0 26,0 26,0 26,0 26,5 130,5

— IV tilläggsb. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 25,5
— Beslut som fattats och åtgärder som vid-
tagits före år 2010 331,1 334,9 39,0 12,3 - 717,3

— IV tilläggsb. -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,5 -25,5
Det stödsystem som gäller åren 2000—2006 16,3 4,3 1,2 0,9 1,1 23,8
Program som gäller åren 1995—1999 1,2 1,2 1,2 1,2 2,6 7,4
Sammanlagt 374,6 366,4 67,4 40,4 30,2 879,0

1) Av utgifterna finansieras 12,372 miljoner euro genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att samman-
lagt 362,238 miljoner euro budgeteras år 2010.
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46. Utveckling av marknadsföring och pro-
duktion (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 074 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslaget på
5 861 000 euro i budgeten för 2009 återtas den
del på 2 074 000 euro som inte använts.

F ö r k l a r i n g :  Det är fråga om en partiell
ombudgetering av ett tidigare budgeterat an-
slag. Av det anslag som ska ombudgeteras är
1 131 000 euro EU:s andel och 943 000 euro är
nationell andel. Av det anslag på 5 861 000
euro som beviljades i budgeten för 2009 upp-
skattades det att sammanlagt 2 200 000 euro
används för säljfrämjande åtgärder, delfinan-
sierade av EU, på den inre marknaden och ut-
anför gemenskapen (EG 3/2008). Av detta be-

lopp utgjorde 1 200 000 euro EU:s andel.
Bland annat EU-kommissionens stränga tolk-
ning av behörighetsvillkoren har minskat anta-
let ansökningar och godkända program i EU.
De säljfrämjande åtgärderna har på nytt tagit
fart. Medlen behövs för samma ändamål, bland
annat för genomförande av den nationella livs-
medelsstrategin. Återtagandet av anslaget har
beaktats i de inkomster som influtit under mo-
ment 12.39.04.

2010 IV tilläggsb. 2 074 000
2010 budget 4 661 000
2009 bokslut 5 861 000
2008 bokslut 5 171 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det uppskattas att
3 800 000 euro behövs för att ersätta stora rov-
djurs skadegörelse 2010.

2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 budget 2 800 000
2009 bokslut 4 390 000
2008 bokslut 3 050 000

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

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

utgifter för sådana ersättningar för ekonomiska
skador till följd av skyddet av saimenvikaren
som beviljas yrkesfiskare.

F ö r k l a r i n g :  Skyddet av saimenvikaren
har medfört ekonomiska förluster för yrkesfis-
kare i regionen, eftersom fiske med nät avbröts
för perioden 15.4—30.6. Enligt utvärderingar
är behovet av kompensation för inkomstbort-
fall högst 50 000 euro, som är en utgift som
helt och hållet finansieras nationellt.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 17 466 000
2009 bokslut 18 188 000
2008 bokslut 13 635 000
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60. Skogsbruk

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget och det anslag som överförts från
föregående år får användas för betalning av ut-
gifterna för fröanskaffning för skogsträd också
i Norra Finland.

F ö r k l a r i n g :  I Norra Finland har det
länge rått brist på granfrö av god kvalitet. Frö-
prover visar att skörden av granfrö nu blir god
i Norra Finland. Syftet är att med hjälp av an-
slaget under den kommande vintern komplet-
tera förråden av granfrö på de mest kritiska
områdena i den allra nordligaste delen av Fin-
land. Fröförsörjningen i fråga om skogsträd i
Norra Finland ingår i Forststyrelsens samhälle-
liga verksamhet. Till förfogande står ett anslag
på 360 000 euro som överförts från föregående
år. Avsikten är att anslaget beviljas Forststyrel-
sen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 699 000
2009 bokslut 1 063 000
2008 bokslut 1 169 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktio-
nens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 000 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2010 får stödbeslut fattas enligt lagen om fi-
nansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996)
och lagen om finansiering av ett hållbart
skogsbruk (544/2007) för högst 84 530 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget och ök-
ningen av bevillningsfullmakten med
8 000 000 euro används för statsunderstödd
skogsvård och markförbättring samt drivning
och flisframställning av energived i enskilda
skogar samt för förnyelse av stormskadade en-
skilda skogar. 

2010 IV tilläggsb. 8 000 000
2010 budget 72 280 000
2009 bokslut 79 470 229
2008 bokslut 63 762 587
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också till ett belopp av högst 4 000
euro får användas till betalning av utgifter för
ägararrangemang i aktiebolag där staten är ma-
joritetsägare och i statliga affärsverk samt för
aktieförvärv och skötseln av bolagstillgångar.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av be-
slutsdelen i momentet föranleds av arrange-
mangen kring bolagiseringen av Lotsverket.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 77 000
2010 budget 22 805 000
2009 bokslut 20 047 000
2008 bokslut 19 338 000

10. Trafiknätet

Motiveringen till beslutsdelen i kapitlet slopas. 
F ö r k l a r i n g :  Slopandet av motiveringen till beslutsdelen föranleds av en överföring av

fullmakten till moment 31.10.35.

20. Bastrafikledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
11 200 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,

att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en
femårig avtalsperiod för anskaffning av isbryt-
ningstjänster till ett belopp av högst
125 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
motsvarar beloppet av det TEN-stöd från EU

som intäktsförts under moment 12.31.10 som
anslag för bastrafikledshållningen.

Trafikverket har för avsikt att ingå ett mång-
årigt serviceavtal med Arctia Icebreaking Ab
när det gäller isbrytningstjänster. Avtalet ska
gälla s.k. traditionella isbrytare. Hittills har till-
handahållandet av isbrytningstjänster avtalats
genom ett årligt tidsbefraktningsavtal. Det är
meningen att tjänsterna ska skaffas genom ett
femårigt avtal, i vilket ingår en option på 5 år +
5 år. Basservicen enligt avtalsmodellen täcker
fem traditionella isbrytares tjänster under 600
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verksamhetsdagar. Avtalet ska justeras med
7 500 euro, om antalet verksamhetsdagar avvi-
ker från de nämnda 600 dagarna i någon rikt-
ning. Kostnaderna för en avtalsperiod på fem
år är högst 125 miljoner euro. Bränslekostna-
derna ersätts i enlighet med den faktiska för-
brukningen genom ett separat avtal. Uppskatt-
ningen av bränslekostnaderna för avtalsperio-
den är cirka 23 miljoner euro. Fullmakten att
ingå avtal föranleder inte något behov av an-
slag för 2010. Grundavgiften enligt avtalet är
år 2011 sammanlagt 24 miljoner euro och upp-
skattningen av bränslekostnaderna 4,6 miljo-
ner euro.

2010 IV tilläggsb. 11 200 000
2010 III tilläggsb. 6 609 000
2010 budget 894 243 000
2009 bokslut 992 652 000
2008 bokslut 969 544 000

35. Statsbidrag för byggande av en metrolin-
je västerut (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt
Förbindelser får ingås för stöd för byggandet

av en metrolinje västerut på så sätt att under-
stödsposternas sammanlagda belopp, som med
kostnadsindexet för markanläggning omvand-
lats från årsgenomsnittet av indexet det år som
föregår betalningstillfället till värdet för okto-
ber 2007 (ind. 131,5), får vara högst 200 miljo-
ner euro. Fullmaktens belopp är dock högst
30 % av kostnaderna för byggandet av metro-
linjen västerut.

F ö r k l a r i n g :  Fullmakten ersätter den
fullmakt som föreslås bli slopad i motiveringen
till kapitlet. 

Metrolinjen västerut innefattar en fortsatt
metroförbindelse från Gräsviken till Mattby.
Beloppet av de utgifter som fullmakten föran-
leder förändras i enlighet med förändringarna i
kostnadsindexet för markanläggning. Enligt
indexet för juni 2010 (ind. 140,4) är projektets
byggkostnader 710 miljoner euro, vilket mot-
svarar statligt understöd till ett belopp av 213
miljoner euro.  

Staten betalar statsbidraget årligen i efter-
skott i enlighet med de faktiska kostnaderna.
De byggkostnader som uppstått och beräknats
före 2011 är ca 43,4 miljoner euro, och 30 %
av detta belopp är 13,0 miljoner euro. De kost-
nader som byggandet föranleder staten beräk-
nas uppgå till 35,0 miljoner euro år 2012, 49,4
miljoner euro år 2013, 63,7 miljoner euro år
2014 samt till sammanlagt 51,9 miljoner euro
under senare år. I siffrorna ingår inte mervär-
desskatteutgifter.

2010 IV tilläggsb. —

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 450 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en betydande ökning av antalet
avgränsningsförrättningar i anslutning till väg-
projekt på Nylands närings-, trafik- och miljö-
centrals område.

2010 IV tilläggsb. 1 450 000
2010 III tilläggsb. 10 205 000
2010 budget 28 950 000
2009 bokslut 34 395 522
2008 bokslut 33 020 326

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget även får användas till utgifter som
föranleds av förverkligandet av utvecklingsin-
vesteringar i trafikledsnätet.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal för ett
belopp på högst 19,779 miljoner euro i stället
för det belopp på högst 18,279 miljoner euro
som beviljats projektet havsfarleden till
Fredrikshamn i tredje tilläggsbudgeten för
2008.



31.3064

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kostnaderna för projektet havs-
farleden till Fredrikshamn har stigit.

I fråga om projektet havsfarleden till
Fredrikshamn har kostnaderna för muddringen
av havsfarledens botten visat sig bli större än
väntat. De muddringsarbeten som hänför sig
till projektet utförs som ett entreprenad baserat
på pris per enhet (euro/kubik), eftersom det på
grund av att grävningsförhållandena på havs-
farledens botten har varit svåra att förutsäga
hade resulterat i ett högt entreprenadpris, om
entreprenören hade fått bära hela risken. Dess-
utom har de arbeten som står utanför själva
muddringsarbetet, bl.a. ersättningar, tillsyn
och märkning av farleder, blivit dyrare än be-
räknat.

Kompletteringen av beslutsdelen i momentet
föranleds av behovet av att med medel under
momentet betala konsumtionsutgifter i nära
anslutning till förverkligandet av projekten.

2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 III tilläggsb. 13 800 000
2010 budget 428 600 000
2009 bokslut 365 333 088
2008 bokslut 348 692 604

79. Efterfinansierings- och livscykelsfinan-
sieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 700 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
för utgifter för nödvändiga grundundersök-
ningar, anbudspremier som hänför sig till kon-
kurrensutsättningen och ökade tillsynskostna-
der i fråga om det projekt som avser byggande
av det andra spåret på banavsnittet Karleby—
Ylivieska.

2010 IV tilläggsb. 2 700 000
2010 budget 66 500 000
2009 bokslut 57 500 000
2008 bokslut 25 300 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

43. Förbättrande av konkurrenskraften för
fartyg som används för sjötransport (förslags-
anslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
ränteutgifter som hänför sig till återbetalningar
föranledda av återkrav av fartygsstöd.

F ö r k l a r i n g :  Neste Oil Abp har återbe-
talat 6,4 miljoner euro i fartygsstöd till finska
staten, och räntornas andel av detta belopp var
1,5 miljoner euro. Enligt högsta förvaltnings-

domstolens beslut jämkas de räntor som beta-
lats till staten med hälften, dvs. med 760 000
euro. Detta belopp ska staten betala till Neste
Oil Abp.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet. 

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 95 673 000
2009 bokslut 95 223 000
2008 bokslut 54 837 829

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-

tionsanslag 3 år)
Det andra stycket i motiveringen till momen-

tet ändras som följer: 
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Anslaget får användas för betalning av så-
dant statligt stöd som beviljats av Kommunika-
tionsverket under tidigare år och under finans-
året och som avses i lagen om stöd för byggan-
de av bredband i glesbygdsområden samt för
administrativa och allmänna kostnader som
föranleds av detta. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 2 punkten under rubriken Fullmakt
slopas.

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

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 12 700 000
2009 bokslut 500 000

60. Affärsverksamhet

40. Understöd till Finavia Abp (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av understöd
till Finavia Abp för genomförande av en ut-
vidgning av passagerarterminalen på Uleå-
borgs flygplats. 

Dessutom ombildas anslaget under momen-
tet i den första tilläggsbudgeten för 2009 till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget har beviljats i
den första tilläggsbudgeten för 2009 som ett
tvåårigt reservationsanslag.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2009 bokslut 6 000 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 272 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds 272 000 euro av de avtalsenliga lö-
nejusteringarna.

2010 IV tilläggsb. 1 272 000
2010 III tilläggsb. 4 136 000
2010 I tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 215 078 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 500 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så, att anslaget även får användas till
betalning av mervärdesskatteandelar som hän-
för sig till sysselsättningsstöd som beviljas un-
der moment 32.50.63. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgiftsposten preciserats och
mervärdesskattesatsen ändrats. Med medel un-
der momentet ersätts alla mervärdesskatteut-
gifter som hänför sig till åtgärder som främjar
sysselsättning och utbildning och som finan-
sieras med medel under moment 32.50.63. 

2010 IV tilläggsb. 12 500 000
2010 III tilläggsb. -965 000
2010 budget 64 356 000
2009 bokslut 68 500 583
2008 bokslut 64 647 007

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings-
och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
3 000 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att nya beslut om finansiering får fattas

till ett belopp av högst 449 966 000 euro år
2010.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 3 000 000
euro i anslaget och fullmakten beror på en
överföring av engångsnatur till moment
32.20.41 för finansieringen av World Design
Capital-projektet.
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2010 IV tilläggsb. -3 000 000
2010 III tilläggsb. -4 500 000
2010 budget 409 150 000
2009 bokslut 378 671 097
2008 bokslut 329 749 192

41. Statsunderstöd till vissa sammanslut-
ningar och organisationer för främjande av
näringspolitiken  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring av engångsnatur från moment
32.20.40 för finansieringen av World Design
Capital-projektet. Staten deltar i finansieringen
av projektet med 5 miljoner euro, förutsatt att
finansieringsandelen för övriga städer som del-
tar i projektet är minst 6 miljoner euro. Arbets-
och näringsministeriets andel av projektet  är 3
miljoner euro.

2010 IV tilläggsb. 3 000 000
2010 budget 40 917 000
2009 bokslut 43 018 000
2008 bokslut 37 472 000

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att år 2010 får nya understöd beviljas till
ett belopp av 29 128 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 2 500 000
euro till bevillningsfullmakten föranleds av
ökat behov av finansiering för företags sam-
projekt. Branschvisa, kundorienterade projekt
uppkommer hela tiden i större omfattning än
tidigare. Projekten inom miljöaffärsverksam-
heten fortsätter, ett projekt för utbildningsex-
port börjar genomföras, företag i vattenbran-
schen har organiserat sig i verksamheten i Fin-
lands vattenforum och utöver dessa
uppkommer också många andra kundoriente-
rade kluster som baserar sig på efterfrågan,
t.ex. välfärdskluster, området för träbyggande
och trävaruindustri samt turism.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda utgifter för staten till ett belopp av
1 750 000 euro år 2011, 500 000 euro år 2012
och 250 000 euro år 2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 23 100 000
2009 bokslut 22 480 000
2008 bokslut 16 777 097

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 200 000 euro.
Anslaget får användas som understöd till

Finnvera Abp:s dotterbolag Veraventure Ab
för kostnaderna för bolagets businessängla-
verksamhet samt businessänglanätverkets
marknadsplats. 

F ö r k l a r i n g :  Veraventure Ab har sedan
början av 2008 administrerat och utvecklat bu-
sinessänglaverksamheten, till vilken hör över
100 businessänglar.

Det är meningen att businessänglanätverkets
marknadsplats ska utvecklas så att den är öp-
pen för inhemska och internationella busines-
sänglar som registrerat sig i tjänsten samt för
fonder som befinner sig i seed- eller start up-
skedet. På marknadsplatsen erbjuds busines-
sänglarna investeringsobjekt som har bedömts
vara intressanta och lämpliga som investe-
ringsobjekt för dem.

Enligt 5 § i lagen om statens specialfinansie-
ringsbolags kredit- och borgensverksamhet
(445/1998) kan bolaget utföra undersökningar
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och utredningar som anknyter till finansiering-
en av företag och bedriva verksamhet för ut-
veckling av företag samt tillhandahålla tjänster
och rådgivning. Enligt punkt 4 i lagens 8 § 1
mom. ersätter staten bolaget för de kostnader
som förorsakas av tjänster som definieras sär-
skilt och som avses i 5 §. Avsikten är att Finn-
vera Abp i fortsättningen sköter uppgiften utan
statsunderstöd.

2010 IV tilläggsb. 200 000

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

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att år 2010 får förbindelser för understöd
enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande
av företagsverksamheten ingås till ett belopp
av högst 42 948 000 euro, med undantag för
det område som omfattas av förvaltningsförsö-
ket i Kajanaland.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 2 500 000
euro till bevillningsfullmakten föranleds när-
mast av finansieringen av projekt som främjar
förnyandet av havsklustret.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda utgifter för staten till ett belopp av
500 000 euro år 2011, 1 000 000 euro år 2012
och 1 000 000 euro år 2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 3 170 000
2010 budget 42 000 000
2009 bokslut 23 870 090
2008 bokslut 18 617 097

48. Räntestöd till offentligt understödda ex-
port- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på lägre marknadsräntor än beräknat, vil-
ket har lett till större utgifter för skyddsåtgär-
der än beräknat. Efter det att budgeten utarbe-
tades har dessutom nya avtal om skyddsåtgär-

der ingåtts, vilka i det rådande läget med låga
räntor har lett till ökade utgifter för skyddsåt-
gärder. 

Ökningen av räntegottgörelserna till staten
föranledda av ränteutjämningsverksamheten
och av inkomsterna från skyddsåtgärder beräk-
nas 2010 uppgå till 19 900 000 euro. Motsva-
rande inkomster har antecknats under moment
12.32.99.

2010 IV tilläggsb. 12 400 000
2010 budget 8 600 000
2009 bokslut 13 039 339
2008 bokslut 34 114 917

50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

14 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av större utbetalningar enligt lönega-
rantin än beräknat.

2010 IV tilläggsb. 14 500 000
2010 budget 29 500 000
2009 bokslut 35 479 333
2008 bokslut 24 214 697

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refi-
nansieringsverksamhet (förslagsanslag)

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

F ö r k l a r i n g :  Minskningen beror på den
ringa användningen av refinansieringskrediter.

2010 IV tilläggsb. -1 000 000 000
2010 budget 1 500 000 000
2009 bokslut 280 373 832

88. Kapitallån till Finlands Industriinveste-
ring Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för en kapitalin-
vestering i Finlands Industriinvestering Ab för
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kapitalinvesteringsverksamhet som främjar
kommersialiseringen av innovationer.

F ö r k l a r i n g :  Med anslaget förbättras
Finlands Industriinvestering Ab:s möjligheter
att öka investeringarna i objekt som syftar till
att kommersialisera innovationer.

2010 IV tilläggsb. 5 000 000
2010 III tilläggsb. 15 000 000
2009 bokslut 150 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk
rådgivning och skuldrådgivning (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det ökade behovet av ekonomisk
rådgivning och skuldrådgivning. När det gäller
resurserna för ekonomisk rådgivning och
skuldrådgivning har situationen förbättrats ge-
nom att antalet rådgivare som finansieras ge-

nom ersättning har ökats (med 20 årsverken)
under åren 2009—2010. Antalet nya kunder
har ökat och trots tilläggsresurser har kötiderna
ökat. Detta har lett till att antalet rådgivare ska
vara högre även under 2011.

2010 IV tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 5 011 000
2009 bokslut 6 111 000
2008 bokslut 4 611 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 850 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 150 000 euro av att mervärdes-
skattesatsen har ändrats och 1 700 000 euro av
tilläggsfinansiering som beviljas på grund av
akut strukturomvandling.

2010 IV tilläggsb. 1 850 000
2010 III tilläggsb. 1 455 000
2010 I tilläggsb. 915 000
2010 budget 58 954 000
2009 bokslut 59 827 000
2008 bokslut 57 958 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
50 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att de poster som föranleds av
återkrav antecknas under moment 12.39.10.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på mindre
utbetalningar än beräknat till projekt. Av av-
draget uppskattas 25 575 000 euro hänföra sig
till utbetalningen av EU:s strukturfonders
medfinansiering och 24 425 000 euro till utbe-
talningen av statlig medfinansiering.

2010 IV tilläggsb. -50 000 000
2010 budget 504 583 000
2009 bokslut 342 984 807
2008 bokslut 105 290 039
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Tre tjänster som biträdande avdelningschef
vid försäkringsavdelningen och en tjänst som
biträdande avdelningschef vid förvaltnings-
och planeringsavdelningen dras in från och
med den 1 december 2010.

F ö r k l a r i n g :  Indragningen av tjänsterna
beror främst på förändringar i tjänstestruktu-
ren. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 333 000
2010 budget 36 933 000
2009 bokslut 39 884 000
2008 bokslut 40 063 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av löneutgifter och andra utgifter för

ett år för de visstidsanställda motsvarande 10
extra årsverken som behövs för att avveckla
anhopningen av ärenden. 

2010 IV tilläggsb. 700 000
2010 III tilläggsb. 371 000
2010 budget 4 133 000
2009 bokslut 4 524 320
2008 bokslut 3 492 000

66. Internationella medlemsavgifter och fi-
nansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av förändringar i valutakurserna. I
synnerhet dollarkursen har stärkts i förhållande
till euron.

2010 IV tilläggsb. 100 000
2010 budget 3 210 000
2009 bokslut 4 210 000
2008 bokslut 3 490 190
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02. Tillsyn

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
68 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.

2010 IV tilläggsb. 68 000
2010 III tilläggsb. 1 587 000
2010 budget 13 000 000
2009 bokslut 12 140 000
2008 bokslut 11 552 000

03. Forskning och utveckling

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 070 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att finansieringen av överföringen
av rättsmedicinska uppgifter har korrigerats.

2010 IV tilläggsb. 1 070 000
2010 III tilläggsb. 348 000
2010 budget 63 559 000
2009 bokslut 61 154 000
2008 bokslut 60 789 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av att antalet barn som får barnbidrag
har ökat mer än beräknat. Med anslaget under
detta moment betalas uppskattningsvis barnbi-
drag för i medeltal 1 010 500 barn. Antalet fa-

miljer som får barnbidrag beräknas vara ca
558 200.

2010 IV tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 423 000 000
2009 bokslut 1 427 500 000
2008 bokslut 1 417 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (för-
slagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
60 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsavdraget föran-
leds av att arbetslöshetsprognosen har sjunkit.

2010 IV tilläggsb. -60 000 000
2010 I tilläggsb. -3 730 000
2010 budget 883 300 000
2009 bokslut 561 500 000
2008 bokslut 431 000 000
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51. Grundskydd i enlighet med lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
17 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsavdraget föran-
leds av att arbetslöshetsprognosen har sjunkit.

2010 IV tilläggsb. -17 000 000
2010 III tilläggsb. 24 000 000
2010 budget 150 705 000
2009 bokslut 146 000 000
2008 bokslut 63 000 000

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

52 700 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 53 000 000 euro på
grund av att den prognostiserade arbetslöshets-
nivån har sjunkit och som tillägg 300 000 euro
på grund av att inkomstgränserna för behovs-
prövning ändras genom en statsrådsförordning
den 15 december 2010. 

2010 IV tilläggsb. -52 700 000
2010 III tilläggsb. -21 000 000
2010 I tilläggsb. 430 000
2010 budget 939 700 000
2009 bokslut 714 530 259
2008 bokslut 647 602 904

30. Sjukförsäkring

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

Från anslaget under momentet dras det av
39 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsavdraget föran-
leds av att kalkylen över förmånsutgifter och
inkomstposterna har preciserats.

2010 IV tilläggsb. -39 000 000
2010 budget 1 284 000 000
2009 bokslut 1 220 320 953
2008 bokslut 1 143 829 142

40. Pensioner

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

Från anslaget under momentet dras det av
14 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsavdraget föran-
leds av att intäktskalkylen över försäkringspre-
mier, antalet obetalda premier och kalkylen
över förmånsutgifter har preciserats.

2010 IV tilläggsb. -14 000 000
2010 budget 124 000 000
2009 bokslut 87 800 000
2008 bokslut 56 600 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för
vård av barn och för tiden för studier (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
450 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att Pensionssäkerhetscentralen
har ersatts för skötselkostnader under åren
2007—2009 med ett belopp som motsvarar de
faktiska kostnaderna.
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2010 IV tilläggsb. 450 000
2010 budget 600 000
2009 bokslut 183 043
2008 bokslut 106 823

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Statsunderstöd till kommunerna för pro-
jekt inom social- och hälsovården och för vissa
andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
600 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att av anslaget får 600 000 euro
användas till betalning av statsunderstöd till
samkommunen för Syd-Österbottens sjuk-
vårdsdistrikt för extra kostnader som föranletts
av skottintermezzot i Kauhajoki.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget ska användas till betalning av statsun-
derstöd till samkommunen för Syd-Österbot-
tens sjukvårdsdistrikt för extra kostnader som
föranletts av skottintermezzot i Kauhajoki. Ett
projekt har tillsatts för den eftervård som be-
hövs på grund av skottintermezzot i Kauhajoki
och det administreras av samkommunen för
Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt.

2010 IV tilläggsb. 600 000
2010 budget 27 300 000
2009 bokslut 23 120 000
2008 bokslut 24 800 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjuk-
vårdsenheter för forskningsverksamhet enligt
lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får högst 340 000 euro användas
till betalning av en extra specialersättning för
sådan undersökning av reumasjukdomar på
universitetsnivå som utförs inom specialan-

svarsområdet för Tammerfors universitets-
sjukhus.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget var avsett för be-
talning av den ersättning som betalats till Reu-
mastiftelsens sjukhus för undersökningar.
Reumastiftelsens sjukhus upphörde med sin
verksamhet den 30 mars 2010, och därför kan
ersättningen inte betalas till sjukhuset. Avsik-
ten är att ersättningen betalas till Tammerfors
universitetssjukhus för sådan undersökning av
reumasjukdomar på universitetsnivå som hör
till specialansvarsområdet för sjukhuset.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 40 000 000
2009 bokslut 40 000 000
2008 bokslut 48 743 005

35. Statsandel till kommunerna för kostnader
i anslutning till det grundläggande utkomst-
skyddet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
31 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet hushåll som får ut-
komststöd har ökat mer än beräknat.

2010 IV tilläggsb. 31 000 000
2010 budget 313 000 000
2009 bokslut 268 693 902
2008 bokslut 225 211 561
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70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltnings-
myndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
142 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.

2010 IV tilläggsb. 142 000
2010 III tilläggsb. 161 000
2010 budget 21 418 000
2009 bokslut 28 490 000
2008 bokslut 27 345 000



75

Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

21. Produktivitetsanslag inom miljöministe-
riets område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 400 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal i tidsbundna projektförvaltningsuppgif-
ter i produktivitetsprojekt motsvarande högst 1
årsverke.

Anslaget under momentet ombildas till ett
treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.70.20 för datasys-
temprojekt som genomförs som produktivi-
tetsprojekt inom miljöförvaltningen.  Datasys-
temprojekten gäller utveckling av hanteringen
av den information som gäller naturskyddsom-
råden (SALTI), revidering av system inom
miljötillståndsförvaltningen (LUPA) och det
andra skedet av utvecklingen av användningen
av dataarkiv om miljöinformation (TIVA 2). 

Avlönandet av personer sker inom ramen för
produktivitetsprogrammet för förvaltningsom-
rådet.

2010 IV tilläggsb. 2 400 000
2010 budget 405 000
2009 bokslut 202 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljömi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 200 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgiftsposten preciserats, bl.a.
i samband med regionförvaltningsreformen,
och av att mervärdesskattesatsen ändrats.

2010 IV tilläggsb. 2 200 000
2010 budget 6 000 000
2009 bokslut 9 779 817
2008 bokslut 9 429 573

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas till kostnader
för grundande av Bottenhavets nationalpark. 

F ö r k l a r i n g :  Regeringen har i anslut-
ning till sitt principbeslut den 2 oktober 2010,
som fattades vid statsrådets 200-årsjubileums-
session, överlämnat en proposition till riksda-
gen med förslag till lag om Bottenhavets natio-
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nalpark (RP 103/2010 rd) som hänför sig till
tilläggsbudgetpropositionen. 

2010 IV tilläggsb. 500 000
2010 III tilläggsb. 1 290 000
2010 I tilläggsb. 375 000
2010 budget 26 291 000
2009 bokslut 25 885 000
2008 bokslut 24 754 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

56 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifter

har justerats i enlighet med de faktiska ränteut-
gifterna och den faktiska upplåningen i slutet
av september innevarande år. Vid uppskatt-
ningen av ränteutgifterna har som beräknings-
antagande använts marknadsräntenivåerna vid
kalkyleringstidpunkten: 1,77 % kort ränta för
ränteperioder på under tre år och 2,68 % lång
ränta för ränteperioder på över tre år.

2010 IV tilläggsb. -56 000 000
2010 III tilläggsb. -100 000 000
2010 budget 2 039 000 000
2009 bokslut 1 844 277 244
2008 bokslut 2 229 927 546

Avdrag (mn euro)

Skuldförbindelselån -50
Serieobligationslån -6
Sammanlagt -56


