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ALLMÄNT
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2011.

InkomstposternaDet föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna i tilläggs-
budgetpropositionen sänks med ett nettobelopp på 227 miljoner eu-
ro. Kalkylen över skatten på förvärvs- och kapitalinkomst föreslås
bli sänkt med 291 miljoner euro på grund av att den utdelning som
för statens vidkommande ska tillämpas på redovisningen av skatt på
förvärvs- och kapitalinkomst under skatteåret 2011 beräknas vara
cirka en procentenhet lägre än vad som förväntades hösten 2010.
Kalkylen över ränteinkomster av andra lån höjs med 44 miljoner
euro medan kalkylen över amorteringar på övriga lån höjs med 21
miljoner euro.

AnslagFör utgifter som föranleds av förvärv av aktier i Fingrid Abp och
för utgifter i samband med förvärvet föreslås 385 miljoner euro. Av-
sikten är att staten tillsammans med Ilmarinen ska köpa de aktier av
serie A i Fingrid som ägs av Fortum Power and Heat Ab och Pohjo-
lan Voima Ab. Som en följd av detta kommer statens innhav i Fing-
rid Abp att uppgå till 53,1 procent av bolagets aktiestock.

Det lån som beviljades Lettland lyftes inte år 2010. Därför före-
slås det att 324 miljoner euro återbudgeteras för år 2011. För en full-
makt för anskaffning av ett nytt informationssystem för nödcentra-
lerna föreslås sammanlagt 31,3 miljoner euro.  Posten fanns med i
statsrådets tidigare rambeslut men lämnades bort från budgetförsla-
get. I och med att färdigställandet av det år 2007 beställda kombina-
tionsfartyget har fördröjts och de sista betalningsposterna har över-
förts till 2011 föreslås en återbudgetering av det anslag på 3,1 mil-
joner euro som inte användes 2010.

Balans och statsskuldenMed beaktande av minskningen med 227 miljoner euro i de ordi-
narie inkomsterna och tilläggsanslagen på 715 miljoner euro före-
slås det att nettoupplåningen för 2011 ökas med 941 miljoner euro.
Den statliga nettoupplåningen för innevarande år stannar därmed på
9,0 miljarder euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid ut-
gången av 2011 uppgå till 84 miljarder euro, vilket är ca 44,5 pro-
cent i förhållande till bruttonationalprodukten.



ALLMÄNT
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Ramen för valperioden Utgiftsramen för 2011, som inbegriper en tilläggsbudgetreserv på
300 miljoner euro, är 38 093 miljoner euro. I nivån har som en
strukturkorrigering beaktats återbudgeteringen av anslaget under
moment 35.10.70.

De anslag som omfattas av ramen för 2011 uppgår efter tilläggs-
budgetpropositionen till sammanlagt 37 792 miljoner euro. Den
ofördelade reserven för senare anslagsbehov är därmed ca 300 mil-
joner euro. Anslagen i tilläggsbudgetpropositionen består närmast
av återbudgeteringar eller finansiella placeringar och inverkar där-
för inte på den ofördelade reserven.

Vidare förblev 262 miljoner euro av tilläggsbudgetreserven 2010
oanvända. Av denna reserv får enligt regeringsprogrammets rambe-
stämmelse högst 100 miljoner euro användas under innevarande år
för engångsutgifter, trots ramen.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2009
Bokslut

2010
Godkänd

budget (bud-
get + tilläggs-

budgetarna)

2011
Godkänd

budget

2011
Regeringens
proposition

2011
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 46 897 51 745 50 527 715 51 242
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 872 1 920 1 933 - 1 933
Minskning av statsskulden 
(huvudtitel 37) - - - - -
— Nettoamorteringar - - - - -
— Skuldhantering - - - - -

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 37 534 40 473 42 456 -227 42 230
— Skatteinkomster 31 534 32 351 35 830 -291 35 539
— Övriga inkomster 6 000 8 122 6 626 64 6 690
— Kumulativt överskott - - - - -
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 10 264 11 272 8 071 941 9 012
— Nettoupplåning 10 426 11 322 8 121 941 9 062
— Överföring från statsverket till statens 
kärnavfallshanteringsfond -180 - - - -
— Skuldhantering 18 -50 -50 - -50
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De av riksdagen godkända anslagen för 2011 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 133 253 000 - 133 253 000
22. Republikens president 21 837 000 - 21 837 000
23. Statsrådets kansli 79 285 000 - 79 285 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 268 352 000 - 1 268 352 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 836 350 000 - 836 350 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 325 426 000 - 1 325 426 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 856 293 000 - 2 856 293 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 15 293 918 000 326 981 000 15 620 899 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 729 748 000 - 6 729 748 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 832 069 000 -141 000 2 831 928 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 059 339 000 - 2 059 339 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 316 409 000 384 840 000 3 701 249 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 11 518 334 000 - 11 518 334 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 323 228 000 3 105 000 326 333 000
36. Räntor på statsskulden 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Sammanlagt 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2011 och de nu föreslagna ändringarna i inkomst-
posterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 830 174 000 -291 000 000 35 539 174 000
12. Inkomster av blandad natur 4 703 129 000 -141 000 4 702 988 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 752 080 000 43 600 000 1 795 680 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 170 833 000 20 970 000 191 803 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 42 456 216 000 -226 571 000 42 229 645 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 070 625 000 941 356 000 9 011 981 000
Sammanlagt 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000



Tilläggsbudgeten för 2011

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i -291 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i -291 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning i...................... -291 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i -141 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i -141 000

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning i ................ -141 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i 43 600 000

01. Ränteinkomster i 43 600 000

05. Räntor på övriga lån, tillägg i ........................................................... 43 600 000

Avdelning 15

15. LÅN i 962 326 000

01. Lån som återbetalas till staten i 20 970 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg i ................................................ 20 970 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i 941 356 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg i ................................... 941 356 000

Inkomstposternas totalbelopp:

714 785 000
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ANSLAG

Huvudtitel 26 €

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i -

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) i ........... -

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 326 981 000

01. Förvaltning i 324 000 000

81. Lån till Lettland (reservationsanslag 2 år) i...................................... 324 000 000

80. Stöd till landskapet Åland i -1 019 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... -1 019 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i 4 000 000

40. Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag) i ............................................ 4 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i -

40. Högskoleundervisning och forskning i -

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år) i.................................................... -
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i -141 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i -141 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i.............................................................................................. 59 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag), minskning i .................................... -200 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 384 840 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i —

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad i ............................................... —

60. Energipolitik i 384 840 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) i ........................................... 384 840 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE i -

40. Pensioner i -

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag) i .................................................................................... -
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 105 000

10. Miljö- och naturvård i 3 105 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) i............................... 3 105 000

Anslagens totalbelopp:

714 785 000
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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 291 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av inkomst-

posten beror på att statens utdelning av redo-
visningen av skatt på förvärvs- och kapitalin-
komster beräknas vara cirka en procentenhet

lägre än vad som förväntades hösten 2010. De
senaste kalkylerna för utdelningen baserar sig
på det material som tagits fram utifrån skatte-
uppgifterna för 2009 och som ännu inte fanns
att tillgå vid beredningen av budgetpropositio-
nen för 2011.

2011 tilläggsb. -291 000 000
2011 budget 7 410 000 000
2010 IV tilläggsb. -500 000 000
2010 budget 7 089 000 000
2009 bokslut 7 188 100 700

Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten år 2011 (mn euro)
ordinarie

budget
tilläggs-

budgetprop. sammanlagt

Inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst
— under samma skatteår 6 612 -317 6 295
— tidigare skatteår 453 20 473
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga 345 6 351
Sammanlagt 7 410 -291 7 119
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamhe-
ten

Under momentet avdras 141 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

att Livsmedelssäkerhetsverkets utgifter för
köttbesiktningsuppgifterna och inkomsterna

för de köttbesiktningsavgifter som tas ut hos
slakterierna beaktas under moment 30.30.01. 

2011 tilläggsb. -141 000
2011 budget 141 000
2010 budget 141 000
2009 bokslut 96 643
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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 inflyta ett tillägg

på 43 600 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av inkomstpos-

ten föranleds av en justering av uppskattningen
av ränteinkomster på lån som beviljats stater
och lån för refinansiering för export.

2011 tilläggsb. 43 600 000
2011 budget 8 180 000
2010 IV tilläggsb. 5 500 000
2010 budget 5 000 000
2009 bokslut 7 901 212
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Avdelning 15
LÅN

01. Lån som återbetalas till staten

04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg

på 20 970 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Ökningen av inkomstpos-

ten föranleds av en justering som gäller upp-
skattningen av amorteringar på lån för refinan-
siering för export.

2011 tilläggsb. 20 970 000
2011 budget 40 433 000
2010 budget 43 400 000
2009 bokslut 31 325 607

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

941 356 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett tillägg på
941 356 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
9 061 981 000 euro år 2011. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 9 011 981 000 euro år 2011. 2011 tilläggsb. 941 356 000

2011 budget 8 070 625 000
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) 9 062
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 9 012
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A N S L A G

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så,

att Nödcentralsverket berättigas att ingå avtal
för anskaffning av ett nytt informationssystem
för nödcentralerna (TOTI). Anskaffningen in-
faller åren 2011—2015 och totalkostnadsför-
slaget är  31 256 000 euro. Anskaffningen får
medföra staten utgifter på högst 2 832 000
euro år 2011, högst 6 469 000 euro år 2012,
högst 6 997 000 euro år 2013, högst 7 479 000
euro år 2014 och högst 7 479 000 euro år 2015.

F ö r k l a r i n g :  Med utgångspunkt i stats-
rådets redogörelse om nödcentralsreformen
och riksdagens ställningstagande av redogörel-
sen fastställde inrikesministeriet den 15 maj
2009 de strategiska riktlinjerna för nödcentral-
sverksamheten. De centrala målen för utveck-
landet är att svara på de förväntningar på tjäns-
ter som befolkningen och myndigheterna har,

att revidera och förenhetliga nödcentralernas
verksamhetsmodeller på riksnivå, att förnya
nödcentralernas informationssystem, att an-
passa nödcentralsverksamheten till krympande
resurser och att utvidga områdena och minska
deras antal. I rambeslutet för statsfinanserna
2011—2014 anvisades för omstruktureringen
av Nödcentralsverket och för anskaffning av
det datasystem (TOTI) som reformen kräver
sammanlagt 30 miljoner euro 2011—2014.

Man bedömer att nödcentralernas nuvarande
informationssystem når slutet av sin livscykel
år 2015. Vid den tidpunkten kommer systemet
att ha varit i bruk i tolv år.

Avsikten är att nödcentralernas nya informa-
tionssystem ska tas i drift i slutet av 2015. Sys-
temets livscykel sträcker sig enligt bedöm-
ningarna till år 2025. Projektet genomförs i tre
etapper. Definieringen av systemet slutfördes i
slutet av 2009, och konkurrensutsättningen och
anskaffningen sker från ingången av 2010 till



26.3018

mitten av 2011. Därefter inleds det skede där
det nya informationssystemet och den nya
verksamhetsmodellen tas i bruk på riksnivå.

Systemet används av myndigheterna gemen-
samt. Polisväsendet, räddningsväsendet och
social- och hälsovårdsväsendet uppdaterar sina
egna basuppgifter och för in uppgifter om de
egna resurserna i systemet.  I samband med
drifttagandet ska både Nödcentralsverkets per-
sonal och myndigheterna ges omfattande ut-
bildning i att använda systemet.

I systemanskaffningen ingår själva informa-
tionssystemet med därtill hörande tjänster samt

övrig teknisk utrustning, exempelvis systemet
för hantering av nödmeddelanden, som styr te-
lefonsamtal och andra meddelanden till den
jourhavande person som har möjlighet att sva-
ra snabbast och som har den språkkunskap som
krävs. I systemet ingår också licensavgifter
och avgifter för nyttjanderätter, databastil-
lämpningar, system för styrning av tele- och
datakommunikationer samt systemtillämp-
ningar som hänför sig till själva nödcentrals-
systemet.

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

2011 tilläggsb. —
2011 budget 58 693 000
2010 III tilläggsb. 318 000
2010 budget 55 956 000
2009 bokslut 54 177 000

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

2011 2012 2013 2014 2015
Samman-

lagt

Anskaffning av ett informationssystem 
för nödcentralerna 2 832 6 469 6 997 7 479 7 479 31 256
Sammanlagt 2 832 6 469 6 997 7 479 7 479 31 256
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

81. Lån till Lettland (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 324 000 000 euro.
Anslaget får användas för att bevilja ett lån

motsvarande högst ett belopp på 324 000 000
euro till Lettland. Den ränta som tas ut på lånet
är minst lika stor som den ränta som finska sta-
ten betalar för ett lån med motsvarande lånetid.
Lånet kan beviljas utan krav på säkerhet. Fi-
nansministeriet fattar närmare beslut om låne-
villkoren.

F ö r k l a r i n g :  Det anslagsbelopp som i
den tredje tilläggsbudgeten för 2010 anvisades
för lån till Lettland, men som förblivit outnytt-
jat under budgetåret, återbudgeteras på samma
villkor som tidigare. 

2011 tilläggsb. 324 000 000
2010 III tilläggsb. 324 000 000

80. Stöd till landskapet Åland

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

1 019 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

de inkomster som i statsbudgeten för 2011 lig-
ger till grund för det belopp som avses i själv-
styrelselagen för Åland (1144/1991) blir lägre
än beräknat.

2011 tilläggsb. -1 019 000
2011 budget 191 053 000
2010 IV tilläggsb. -1 214 000
2010 III tilläggsb. 7 804 000
2010 budget 168 342 000
2009 bokslut 164 486 434

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

40. Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av det

statliga stöd till arbetsgivare som hänför sig till
år 2010.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget grundar sig på
lagen om temporärt låglönestöd till arbetsgiva-
re (1078/2005).

Lagen om temporärt låglönestöd till arbets-
givare tillämpas på de löner som betalas ut un-



28.9120

der åren 2006—2010. Arbetsgivaren har rätt
att få låglönestöd, om det bland de anställda
finns heltidsanställda arbetstagare som fyllt 54
år och vars lön uppgår till 900—2 000 euro i
månaden. Stödet beviljas så, att arbetsgivaren
på eget initiativ får låta bli att till Skatteförvalt-
ningen betala ett belopp motsvarande stödet av
de förskottsinnehållningar som arbetsgivaren
har verkställt. Skattetagarnas andel av skattein-
komsterna korrigeras i skatteredovisningssys-

temet. Anslaget beräknas uppgå till 4 miljoner
euro, och används till retroaktiv utbetalning av
de stödposter som hänför sig till skatteåret
2010 och förfaller till betalning under budget-
året.

2011 tilläggsb. 4 000 000
2010 budget 70 000 000
2009 bokslut 50 994 734
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Högskoleundervisning och forskning

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att undervisnings- och kulturministeriet får
ingå avtal för anskaffning av en ny superdator
och datacentral från ingången av 2010 så att de
utgifter som de föranleder staten, inklusive de
avtal som ingåtts år 2010, uppgår till högst
5 000 000 euro år 2012,  till högst 10 000 000
euro år 2013 och till högst 10 000 000 euro år
2014.

F ö r k l a r i n g : Den fullmakt som bevilja-
des i den tredje tilläggsbudgeten för 2010 för-
nyas.

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

2011 tilläggsb. —
2011 budget 23 536 000
2010 IV tilläggsb. 2 500 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 21 436 000
2009 bokslut 25 320 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
59 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att utgifter och inkomster som hänför sig
till Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda
verksamhet beaktas i sin helhet i nettoanslaget.

F ö r k l a r i n g :  Regeringen har till riksda-
gen överlämnat en proposition med förslag till
lagar om ändring av livsmedelslagen och av 15
och 23 § i veterinärvårdslagen (RP 293/2010).
Köttbesiktningsuppgifterna i slakterier som
slaktar små mängder överförs från och med
den 1 september 2011 från kommunerna till
Livsmedelssäkerhetsverket. På grund av detta
ökar utgifterna 2011 med 300 000 euro och in-
komsterna med 100 000 euro, vilket innebär att
behovet av nettoanslag ökar med 200 000 euro.
På motsvarande sätt minskas anslaget under
moment 30.30.20 från de anslag som anvisats
för jämkning av de små slakteriernas köttbe-
siktningsavgifter.

Med hänvisning till motiveringen till mo-
ment 12.30.31 överförs de utgifter och inkom-
ster som hänför sig till köttbesiktningsverk-
samhet till detta moment. På grund av detta
ökar utgifterna med 6 359 000 euro och in-
komsterna med 6 500 000 euro, vilket innebär
att behovet av nettoanslag minskar med
141 000 euro. 

Med anledning av de ovan konstaterade änd-
ringarna är ökningen av nettoanslaget 59 000
euro.

2011 tilläggsb. 59 000
2011 budget 39 465 000
2010 III tilläggsb. 223 000
2010 budget 38 677 000
2009 bokslut 43 420 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

200 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att

punkt 4 i motiveringen stryks. Dessutom änd-
ras motiveringen så att av anslaget får högst
3 740 000 euro användas till utgifter som för-
anleds av tjänster som köps hos kommunerna.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsminskningen för-
anleds av att de utgifter och inkomster som
från och med den 1 september 2011 föranleds
Livsmedelssäkerhetsverket för köttbesikt-
ningsuppgifter i små slakterier beaktas under
moment 30.30.01.

2011 tilläggsb. -200 000
2011 budget 5 430 000
2010 budget 5 430 000
2009 bokslut 2 068 224
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ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad
Fullmakt. Under 2011 får förbindelser ingås

för innovationsstöd enligt statsrådets förord-
ning om statsunderstöd för innovationer inom
skeppsbyggnad (592/2008) till ett värde av
sammanlagt högst 15 500 000 euro så att full-
makten föranleder staten utgifter tidigast 2012.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten för 2010
ingick en fullmakt på 10 000 000 euro och i
den första tilläggsbudgeten för 2010 en full-
makt på 10 000 000 euro. Av fullmakten an-
vändes sammanlagt 4 500 000 euro för finan-
sieringen av två skeppsbyggnadsprojekt. Av
bevillningsfullmakten blev således 15 500 000
euro oanvänt, och detta belopp ombudgeteras
för 2011.

Fullmakten får användas till beviljande av
förbindelser som gäller understöd enligt stats-
rådets förordning (592/2008) till sådana varv
för nybyggnad, ombyggnad och reparation av
fartyg som är registrerade i Finland, för ut-
veckling och planering av en ny fartygstyp, för
sådana innovativa delar av ett fartyg som kan
betraktas som separata delar samt för utveck-
lande och upprättande av innovativa produk-

tions-, planerings- eller logistikmetoder. Sta-
ten betalar stöd allt efter som fartygen blir fär-
diga, dock tidigast 2012.  Inom EU grundar sig
beviljandet av innovationsstöd för skepps-
byggnad på kommissionens tillkännagivande
om rambestämmelserna för statligt stöd till
varvsindustrin. Understödet ska uppfylla de
förutsättningar som avses i tillkännagivandet
och Europeiska gemenskapernas kommissions
beslut om godkännande av ordningen för inno-
vationsstöd (28.5.2008). Innovationsstöd för
skeppsbyggnad används redan i fem länder
som hör till Europeiska unionen och som är be-
tydande inom skeppsbyggnadsindustrin.

Användningen av fullmakten beräknas för-
anleda staten utgifter på 12 500 000 euro år
2012 och 3 000 000 euro år 2013.

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

2011 tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. —
2010 budget —
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60. Energipolitik

F ö r k l a r i n g :  Direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el
förutsätter att företag som överför el i överföringsnätet ska separeras från företag som producerar
och säljer el. Fortum Power and Heat Ab (FPH), Pohjolan Voima Oy:s (PVO) och Imatran Seu-
dun Sähkö Oy:s innehav i Fingrid Abp (Fingrid), det systemansvariga bolaget för överföringsnät,
förutsätter av Finland att åtgärder vidtas för att uppfylla separeringsskyldigheten,  varefter företag
som producerar och säljer el inte längre får utöva sin bestämmanderätt eller rösträtt i Fingrid eller
välja medlemmar i dess organ. Skyldigheterna i direktivet ska verkställas senast den 3 mars 2012
för Fingrids del.

För närvarande fördelas innehavet i Fingrid som följer: FPH 25,1 % (rösträtt vid bolagsstäm-
man 33,4 %), PVO 25,1 % (33,4 %), staten 12,3 % (16,4 %) och B-aktieägarna 37,5 % (16,7 %).
Enligt bolagsordningen får en aktieägare rösta med högst 49,9 % av rösterna vid en bolagsstäm-
ma. I delägaravtalet mellan A-aktieägarna, staten, FPH och PVO har man fastställt sammansätt-
ningen i bolagets styrelse så att var och en av dessa har vetorätt visavi ett styrelsebeslut.

I enlighet med förhandlingar som förts mellan staten, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget
Ilmarinen, FPH och PVO köper staten och Ilmarinen FPH:s och PVO:s A-aktier i Fingrid till ett
värde av sammanlagt 650 miljoner euro. Till aktiehandeln hör även statens och Ilmarinens ömse-
sidiga förhandlingsresultat om statens och Ilmarinens nya delägaravtal för A-aktieägare.

Efter köpet och de ändringar av delägaravtalen och bolagsordningen som planerats efter köpet
äger staten 1 767 A-aktier, statens andel av aktierna är 53,1 % och av rösterna 70,9 %. Avsikten
är att priset på en aktie ska vara 389 688,25 euro. Avsikten är att arbets- och näringsministeriet
som företrädare för staten av de 1 357 A-aktier som staten ska köpa köper aktier för ca 378,8 mil-
joner euro (972 aktier) och Försörjningsberedskapsfonden för ca 150 miljoner euro (385 aktier). 

Ovan nämnda åtgärder gör att Fingrid blir ett sådant bolag med statlig majoritet som avses i la-
gen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 384 840 000 euro.
Anslaget får användas till förvärv av A-ak-

tier i Fingrid Abp och till betalning av de utgif-
ter som förvärvet föranleder så att Fingrid till
följd av ägararrangemanget omvandlas till ett
sådant aktiebolag med statlig majoritet som av-
ses i lagen om statens bolagsinnehav och ägar-
styrning (1368/2007).

F ö r k l a r i n g :  Innehavet av stamnätsbo-
laget Fingrid Abp:s A-aktier fördelas mellan
staten, Fortum Power and Heat Ab och Pohjo-
lan Voima Oy. Av orsaker som anges i direktiv
2009/72/EG om gemensamma regler för den
inre marknaden för el är det ändamålsenligt att
staten tillsammans med Ilmarinen köper For-

tum Power and Heat Ab:s och Pohjolan Voima
Oy:s innehav av A-aktier i Fingrid Abp.

Enligt förhandlingsresultatet köper staten av
Fortum Power and Heat Ab 678 A-aktier och
av Pohjolan Voima Oy 679 A-aktier. Tillsam-
mans utgör dessa 1 357 A-aktier 40,8 % av
Fingrid Abp:s aktiestock. Priset på en aktie ska
vara 389 688,25 euro. Priset på aktieposten blir
528,8 miljoner euro. Avsikten är att arbets- och
näringsministeriet som företrädare för staten
förvärvar 972 aktier för 378,8 miljoner euro
och Försörjningsberedskapsfonden 385 aktier
för 150 miljoner euro.

2011 tilläggsb. 384 840 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Pensioner

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
statens andel enligt 36 § i lagen om garantipen-
sion (703/2010).

F ö r k l a r i n g :  Garantipension betalas
från och med den 1 mars 2011.

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

2011 tilläggsb. —
2011 budget 3 536 450 000
2010 budget 3 329 900 000
2009 bokslut 2 674 880 941
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas 3 105 000 euro.
Anslaget får användas för de utgifter som

förorsakas av anskaffningen av ett kombina-
tionsfartyg för marinen för bekämpning av ol-
je- och kemikalieskador.

F ö r k l a r i n g :  Det kombinations- och ol-
jebekämpningsfartyg som beställdes i slutet av
2007 ska stå klart i april 2011.  På grund av att
färdigställandet av fartyget skjutits fram kunde
alla utbetalningar inte göras 2010, och en del
av de anslag som beviljats för fartygsanskaff-

ningen i budgeten för 2008 förföll vid utgång-
en av 2010. För att anskaffningen av kombina-
tions- och oljebekämpningsfartyget ska kunna
slutföras i enlighet med avtalet föreslås att ett
anslag motsvarande det förfallna anslaget bud-
geteras på nytt för samma ändamål.

2011 tilläggsb. 3 105 000
2010 III tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 800 000
2009 bokslut 12 000 000
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