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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2012.

Ekonomiska utsikterTillväxten av ekonomin är långsam år 2012 och i hög grad bero-
ende av den privata konsumtionen. Den ekonomiska utvecklingen
för Finlands viktigaste handelspartner bromsas upp. På grund av
den svaga exportutvecklingen kommer den yttre balansen att visa
ett lindrigt underskott. Arbetslöshetsgraden stiger en aning.

Den ekonomiska tillväxten som sackar försvagar finansierings-
ställningen för 2012. Samtidigt stiger de offentliga samfundens
skulder fortfarande i förhållande till helhetsproduktionen. 

InkomstposternaDet föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med
ett nettobelopp på 96,5 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen.
Kalkylen över källskatten på ränteinkomster föreslås bli sänkt med
60 miljoner euro på grund av minskat räntenivåantagande och upp-
gifter om intag. Kalkylen över mervärdesskatteutfallet höjs med
126 miljoner euro med anledning av uppgifterna om intag och den
preciserade prognosen för inkomstbasen. Kalkylen över fordons-
skatteutfallet höjs med 42 miljoner euro utifrån uppgifterna om in-
tag. Kalkylen över ränteinkomster av andra lån sänks med 14 miljo-
ner euro medan kalkylen över ränteinkomsterna för depositioner
sänks med 71 miljoner euro. Den viktigaste faktorn i bakgrunden till
den sänkta inkomsten av inlåningsräntan är en sänkt kalkyl för den
räntenivå som tillämpas på kassans placeringar. Kalkylen över de
amorteringar som betalas för övriga lån höjs med 73,5 miljoner euro
på grund av att Island har betalat en låneamortering i förtid.

Balans och statsskuldenMed beaktande av en höjning på 96,5 miljoner euro av de ordina-
rie inkomsterna och ett tillägg på 224,2 miljoner euro till anslagen
uppvisar tilläggsbudgetpropositionen för 2012 ett underskott på 128
miljoner euro och ökar nettoupplåningen. Statens nettoupplåning
2012 beräknas vara ca 7,5 miljarder euro, vilket innebär att stats-
skulden vid utgången av året är ca 87 miljarder euro, dvs. ca 44 % i
förhållande till bruttonationalprodukten.
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Ramen för valperioden  I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att de utgifter som hänförs
till ramen höjs med ca 94 miljoner euro, varvid nivån för ramutgif-
terna för 2012 blir 42 067 miljoner euro. Utgiftsramen för 2012 är
42 188 miljoner euro. För utveckling av trafikinfrastrukturen, för
reparationsprojekt, stödjande av hållbar virkesproduktion, vatten-
och avloppsarbeten och tilläggssatsningar av engångsnatur på
Forststyrelsens naturtjänster, totalt 54 miljoner euro, kan täckas av
den ofördelade reserv för utgifter av engångsnatur som kvarstår från
2011. Därmed höjs ramnivån för 2012 tekniskt med 54 miljoner eu-
ro. Då kvarstår 175 miljoner euro ofördelad reserv.

Satsningar på syssel-
sättningsstödjande
åtgärder och företags-
finansiering

I syfte att balansera ekonomin och trygga funktionsförmågan för
polisen föreslås ett tillägg på 9,9 miljoner euro till anslaget. 

I syfte att säkra smidigheten och säkerheten i gränstrafiken mellan
Finland och Ryssland och för att förbättra tillväxtförutsättningarna
för gränstrafik, handel och turism föreslås ett tilläggsanslag på 11,3
miljoner euro. Av tilläggsanslaget ska 6,3 miljoner euro riktas till att
utveckla internationella gränsövergångsställen och 5 miljoner euro
ska användas till att bygga en långtradarfil i Nuijamaa. Vidare före-
slås ett tilläggsanslag på 0,7 miljoner euro för att förbättra rutten för
specialtransporter till Nordsjö hamn, som är viktig för utrikeshan-
delns transporter.

För de projekt för reparationer av skolbyggnader som inleds 2012
föreslås en ökning av engångsnatur av anslaget med 20 miljoner eu-
ro. För de reparationsprojekt på social- och hälsovårdens verksam-

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2010
Bokslut

2011
Godkänd

budget (budget+
tilläggsbudgetarna)

2012
Godkänd

budget

2012
Regeringens
proposition

2012
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 49 880 51 417 52 517  224 52 742
— Räntor på statsskulden 
(huvudtitel 36) 1 890 1 976 2 185  - 2 185

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 39 051 44 988 45 167  97 45 263
–– Skatteinkomster 32 207 36 263 38 137  108 38 245
— Övriga inkomster 6 844 6 928 7 030  -12 7 018
— Användning av 
kumulativt överskott - 1 797 -  - -
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 11 272 6 429 7 351  128 7 479
–– Nettoupplåning 11 038 6 529 7 401  128 7 529
–– Skuldhantering 234 -100 -50  - -50
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hetsställen i kommunerna som inleds 2012 föreslås på motsvarande
sätt ett anslag av engångsnatur på 10 miljoner euro.

I syfte att stabilisera Museiverkets verksamhet föreslås ett tillägg
på 0,8 miljoner euro.

För verkstadsverksamheten för unga och för den uppsökande ung-
domsverksamheten föreslås en anslagsökning på 2 miljoner euro för
att avlöna ca 50 verkstadsledare.

I syfte att främja sysselsättningen föreslås 5 miljoner euro i stöd
för plantbeståndsvård och iståndsättning av ung skog. I syfte att för-
bättra sysselsättningen inom vattentjänster och regionerna föreslås
att ett tillägg på ca 3 miljoner euro till projekt för vattentjänster. 

Det föreslås ett tillägg på 7 miljoner euro till bevillningsfullmak-
ten för företagens investerings- och utvecklingsprojekt och ett an-
slag på 0,7 miljoner euro för stöd till regioner med akuta struktur-
omvandlingsproblem.

På grund av att uppstarten av refinansieringssystemet för export,
som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning och är av-
sedd att vara permanent, har fördröjts föreslås att det tillfälligt tas i
bruk ett refinansieringssystem för export som grundar sig på kredi-
ter som beviljas ur statsbudgeten. Motsvarande system har varit i
bruk åren 2009–2011. Som bevillningsfullmakt för refinansierings-
lån för export föreslås 1 miljard euro och för lyftande av lånen upp-
skattas det användas 100 miljoner euro under innevarande år. Av-
sikten är att i och med att det permanenta refinansieringssystemet
för export som grundar sig på Finnveras medelanskaffning har star-
tat avvecklas användningen av det tillfälliga arrangemanget.

För kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab föreslås ett
tillägg på 30 miljoner euro, genom vilket tilläggssatsningar möjlig-
görs i gruvindustrin.

För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett
tillägg på 2 miljoner euro inom miljöministeriets förvaltningsområ-
de i syfte att finansiera ett projekt för sysselsättning av unga. Genom
projektet ska sammanlagt ca 150 unga, dvs. ca 50 årsverken, syssel-
sättas i naturvårdsprojekt och kundtjänstuppgifter vid naturcentrum.
Dessutom föreslås 0,6 miljoner euro för renovering av det hotell på
Koli som är i Forststyrelsens ägo. För utvecklande av en infrastruk-
tur som skapar förutsättningar för turistande i Pallas-Yllästunturi
nationalpark föreslås 1,1 miljoner euro. 

Sysselsättnings- och 
utbildningspolitiska 
åtgärder

I syfte att öka studieplatserna för den yrkesinriktade tilläggsut-
bildningen föreslås en höjning på 2 miljoner euro. Utbildningsplat-
serna ska regionalt och branschvis inriktas så effektivt som möjligt
på utbildning som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning.

Till anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt
speciella åtgärder föreslås ett tillägg på 24 miljoner euro, som inrik-
tas särskilt på att öka den ekonomiska tillväxten och sysselsättning-
en. Av tilläggsanslaget ska 7,2 miljoner euro användas för upphand-
ling av vuxenutbildning, 16,2 miljoner euro på sysselsättning inom
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olika sektorer, 2,6 miljoner euro på startpeng och 0,6 miljoner euro
på speciella åtgärder för offentlig arbetskraftsservice. Antalet perso-
ner som omfattas av åtgärderna beräknas stiga i genomsnitt med
1 780 personer per år.

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

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
 proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 143 404 000 143 404 000
22. Republikens president 19 290 000 19 290 000
23. Statsrådets kansli 82 348 000 82 348 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 276 270 000 1 276 270 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 859 936 000 859 936 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 248 433 000 9 900 000 1 258 333 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 849 438 000 2 849 438 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 216 470 000 434 000 16 216 904 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 643 720 000 25 432 000 6 669 152 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 708 284 000 8 065 000 2 716 349 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 385 440 000 12 000 000 2 397 440 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 342 198 000 154 700 000 3 496 898 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 282 028 000 10 000 000 12 292 028 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 275 638 000 3 700 000 279 338 000
36. Räntor på statsskulden 2 184 600 000 2 184 600 000
Sammanlagt 52 517 497 000  224 231 000 52 741 728 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
 proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 137 048 000 108 000 000 38 245 048 000
12. Inkomster av blandad natur 4 859 936 000 4 859 936 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 964 600 000 -85 000 000 1 879 600 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 205 000 000 73 500 000 278 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 45 166 584 000 96 500 000 45 263 084 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 7 350 913 000 127 731 000 7 478 644 000
Sammanlagt 52 517 497 000  224 231 000 52 731 828 000



Tilläggsbudgeten för 2012

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 108 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -60 000 000

03. Källskatt på ränteinkomster, avdrag ................................................ -60 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 126 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg .................................................................... 126 000 000

10. Övriga skatter 42 000 000

07. Fordonsskatt, tillägg ........................................................................ 42 000 000
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Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -85 000 000

01. Ränteinkomster -85 000 000

05. Räntor på övriga lån, avdrag ........................................................... -14 000 000
07. Räntor på depositioner, avdrag ........................................................ -71 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 201 231 000

01. Lån som återbetalas till staten 73 500 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg ................................................. 73 500 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 127 731 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 127 731 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

224 231 000
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ANSLAG

Huvudtitel 26 €

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 900 000

10. Polisväsendet 9 900 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 9 900 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 434 000

80. Överföringar till landskapet Åland 434 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 434 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 432 000

10. Allmänbildande utbildning 20 000 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservations-
anslag 2 år) ...................................................................................... —

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggnings-
kostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................... 20 000 000

30. Vuxenutbildning 2 000 000

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 2 000 000

80. Konst och kultur 1 432 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 800 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 632 000

91. Ungdomsarbete 2 000 000

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 2 000 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 065 000

50. Vattenhushållning 3 065 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 3 065 000

60. Skogsbruk 5 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens  uthållighet (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 5 000 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 000 000

10. Trafiknätet 12 000 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg .................. 12 000 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 154 700 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 154 700 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 700 000

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 24 000 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 100 000 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... 30 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 10 000 000

37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens 
reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ....................... 10 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 700 000

10. Miljö- och naturvård 3 700 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 3 700 000

Anslagens totalbelopp: 

224 231 000



15

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

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet avdras  60 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av in-

komstposten föranleds av ett antagande om en
nedgång i räntenivån samt på ett sämre skat-
teutfall än väntat för januari och februari.

2012 I tilläggsb. -60 000 000
2012 budget 270 000 000
2011 III tilläggsb. -40 000 000
2011 budget 240 000 000
2010 bokslut 205 459 135

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett til-

lägg på  126 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Ökningen av inkomstpos-

ten grundar sig på den intäktskalkyl som preci-
serats utgående från bokslutsuppgifterna för
2011 och den ändrade prognosen för den priva-
ta konsumtionen.

2012 I tilläggsb. 126 000 000
2012 budget 15 712 000 000
2011 IV tilläggsb. 83 000 000
2011 III tilläggsb. 48 000 000
2011 II tilläggsb. 303 000 000
2011 budget 14 571 000 000
2010 bokslut 13 710 451 825



11.1016

10.  Övriga skatter

07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett til-

lägg på  42 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Ökningen av inkomstpos-

ten grundar sig på den intäktskalkyl för for-
donsskatten som preciserats utgående från
bokslutsuppgifterna för 2011.

2012 I tilläggsb. 42 000 000
2012 budget 770 000 000
2011 budget 706 000 000
2010 bokslut 691 297 981
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 

AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.  Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån
Från anslaget under momentet avdras

14 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen av in-

komstposterna föranleds av att de uppskattade
ränteinkomsterna av andra staters lån har
ändrats. I enlighet med Eurogruppens beslut av
den 21 februari ändrades villkoren för det bila-
terala låneprogrammet mellan Grekland och
euroområdets medlemsstater som en del av de
arrangemang för finansieringsstöd som bevil-
jades programmet för att anpassa den grekiska
ekonomin.

2012 I tilläggsb. -14 000 000
2012 budget 76 000 000
2011 IV tilläggsb. 7 000 000
2011 I tilläggsb. 43 600 000
2011 budget 8 180 000
2010 bokslut 23 667 453

07. Räntor på depositioner
Från anslaget under momentet avdras

71 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Minskningen i in-

komstposterna grundar sig på sänkta förvänt-
ningar på räntenivån och kassavolymen. I slu-
tet av februari hade det flutit in 12,4 miljoner
euro under momentet. I slutet av året beräknas
räntesatsen i genomsnitt vara 0,2 % och kassan
uppgå till 7,5 miljarder euro. Prognosen för
ränteinkomsterna är 24,9 miljoner euro för
hela året.

2012 I tilläggsb. -71 000 000
2012 budget 96 000 000
2011 IV tilläggsb. -5 000 000
2011 budget 90 000 000
2010 bokslut 41 700 689

budget I tilläggsbudgetproposition

Medelkassa, mn euro 8 000 7 500
Genomsnittlig räntenivå, % 1,2 0,33
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett til-

lägg på  73 500 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Med avvikelse från tidiga-

re beräkningar kommer Island att amortera sitt
lån tidigare, dvs. med 66 miljoner euro år
2012.  Likaså beräknas amorteringen av lånen
för refinansiering av exporten att öka.

2012 I tilläggsb. 73 500 000
2012 budget 96 500 000
2011 I tilläggsb. 20 970 000
2011 budget 40 433 000
2010 bokslut 73 069 430

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

127 731 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till

nominellt värde antecknas ett tillägg på
127 731 000 euro, varvid beloppet av net-
toupplåningen till nominellt värde är
7 528 644 000 euro år 2012. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 7 478 644 000 euro år 2012. 2012 I tilläggsb. 127 731 000

2012 budget 7 350 913 000
2011 IV tilläggsb. -68 419 000
2011 III tilläggsb. -1 700 392 000
2011 II tilläggsb. -814 591 000
2011 I tilläggsb. 941 356 000
2011 budget 8 070 625 000
2010 bokslut 11 272 089 212

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 7 529
Utgifter

Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 7 479
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A N S L A G

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att polisens funktionsförmåga sä-
kerställs och ekonomin balanseras. Tillägget är
en del av det program för balansering och an-
passning av polisens ekonomi som genomförs

2012—2016 och som syftar till att bibehålla
polisens operativa resultat på en god nivå.

2012 I tilläggsb. 9 900 000
2012 budget 702 462 000
2011 III tilläggsb. 9 860 000
2011 budget 687 053 000
2010 bokslut 688 133 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80.  Överföringar till landskapet Åland

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

434 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget föranleds

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

2012 I tilläggsb. 434 000
2012 budget 203 250 000
2011 IV tilläggsb. 581 000
2011 III tilläggsb. -62 000
2011 II tilläggsb. 3 809 000
2011 I tilläggsb. -1 019 000
2011 budget 191 053 000
2010 bokslut 175 028 505
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Allmänbildande utbildning

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att det år 2012 till följd av arrangemang som
gäller tillfälliga lokaler för Haukkaranta skola
får ingås hyresavtal som föranleder staten ut-
gifter åren 2012—2015 till ett belopp av högst
820 000 euro på årsnivå.

F ö r k l a r i n g : Fullmakten föranleds av
att den fullmakt som beviljats för tillfälliga lo-
kaler för Haukkaranta skola i den tredje til-
läggsbudgeten för 2011 förnyas.

Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås inte något tilläggsanslag under momen-
tet.

2012 I tilläggsb. —
2012 budget 47 403 000
2011 III tilläggsb. 666 000
2011 budget 45 610 000
2010 bokslut 46 860 000

34. Statsandel och statsunderstöd för läro-
anstalternas anläggningskostnader (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att bevilja
statsunderstöd till reparationsprojekt som gäl-
ler läroanstalter och som inleds 2012. 

2012 I tilläggsb. 20 000 000
2012 budget 58 000 000
2011 budget 53 200 000
2010 bokslut 55 700 000

30.  Vuxenutbildning

31. Statsandel och statsunderstöd för yrke-
sinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att antalet kalkylerade studerandeårsver-

ken som berättigar till statsandel är högst
16 450, varav högst 150 studerandeårsverken
är inom trafiklärarutbildning.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att den yrkesinriktade tilläggsut-
bildningen ökas med 200 studerandeårsverken
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för att minska effekten av den häftiga struktu-
romvandlingen och för att främja sysselsätt-
ningen. 

2012 I tilläggsb. 2 000 000
2012 budget 152 775 000
2011 budget 148 629 000
2010 bokslut 146 191 944

80.  Konst och kultur

04. Museiverkets omkostnader (reservation-
sanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
800 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av stabilisering av ämbetsverkets
verksamhet.

2012 I tilläggsb. 800 000
2012 budget 19 938 000
2011 III tilläggsb. 261 000
2011 budget 19 813 000
2010 bokslut 19 632 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på

632 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att använda

tilläggsanslaget för ett stöd av engångsnatur till
S:t Petersburg-stiftelsens verksamhet.

2012 I tilläggsb. 632 000
2012 budget 8 676 000
2011 budget 9 475 000
2010 bokslut 10 375 000

91.  Ungdomsarbete

51. Verkstadsverksamhet för unga och upp-
sökande ungdomsarbete (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att använda
tilläggsanslaget för anställning av ca 50

verkstadshandledare för projekt av engångsna-
tur.

2012 I tilläggsb. 2 000 000
2012 budget 17 523 000
2011 budget 13 323 000
2010 bokslut 18 023 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

50.  Vattenhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 065 000  euro. 

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att använda
tilläggsanslaget för att stödja vatten- och av-
loppsprojekt som ska påbörjas snabbt. Projek-

ten betjänar det regionala utvecklandet av vat-
tentjänster och tryggandet av vattentjänster i
särskilda situationer samt främjar utbyggnaden
av avloppsnät i glesbygdsområdena. Projek-
tens effekt på sysselsättningen under bygg-
nadsskedet är ca 35 årsverken.

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

Beräknad användning av tilläggsanslaget (1 000 euro)
Totalkostnads-

förslag Statens andel

— Avloppsreningsverket och avloppsstammen vid Pihlajavesi station, 
Keuruu 250 125
— Installation av avlopp på Kauhava glesbygdsområde, Kauhava 4 400 2 000
— Vattentjänster på Muroleområdet, Ruovesi 230 115
— Vattentjänster på Uittosalmiområdet, Mänttä—Vilppula 250 125
— Vattentjänster i Vaivio—Härkinvaara, Liperi 1 900 700
Sammanlagt 7 030 3 065
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60.  Skogsbruk

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 000 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att använda
tilläggsanslaget för att öka arbetsinsatsen vid
bl.a. vård av plantbestånd och iståndsättning av
ungskog. Tillägget gör det möjligt att öka ar-
betsinsatsen med ca 22 000 hektar. Arbetenas

direkta effekt på sysselsättningen är ca 300 år-
sverken.

2012 I tilläggsb. 5 000 000
2012 budget 62 230 000
2011 III tilläggsb. 6 250 000
2011 budget 76 030 000
2010 bokslut 80 251 342
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Trafiknätet

20. Bastrafikledshållning (reservationsans-
lag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
12 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Av tilläggsanslaget är
700 000 euro avsett för förbättring av rutten för
specialtransporter  till och från Nordsjö hamn.
Av tilläggsanslaget är 6 300 000 euro avsett
för förbättring av internationella gränsöver-
gångsställen i syfte att betjäna en smidig och
säker gränstrafik och möjliggöra en ökning av
gränshandeln. Projekten är huvudsakligen så-

dana objekt som hör till ENPI-progrmmet. Av
tilläggsanslaget är 5 000 000 euro avsett att an-
vändas för byggande av en långtradarfil till
Nuijamaa.

2012 I tilläggsb. 12 000 000
2012 budget 933 060 000
2011 III tilläggsb. 16 379 000
2011 budget 907 577 000
2010 bokslut 912 052 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
700 000  euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att förbindelser för stöd enligt lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företags-
verksamhet under 2012 får ingås till ett belopp
av högst 29 178 000 euro, med undantag för
projektet för förvaltningsförsöket i Kajana-
land.

F ö r k l a r i n g :  Anslagstillägget på
700 000 euro och tillägget på 7 000 000 euro i
bevillningsfullmakten är avsedda att användas
för utgifter för att ersätta de förluster av arbets-
tillfällen som plötsliga omstruktureringar med-
för. Den ökade fullmakten behövs i regioner
med plötsliga omstruktureringar där arbets-
tillfällen gått förlorade för utvecklingsbidrag,
främst för små och medelstora företag, som
skapar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfäl-
len. Avsikten är dessutom att öka användnin-
gen av de lån och garantier som Finnvera be-
viljar och som kompletterar finansmarknadens
verksamhet, vid investerings- och driftskapi-
talfinansieringen av nya företag och tillväxtfö-
retag i områden med plötsliga omstrukturerin-
gar.  Målet är också att ur strukturfondspro-
grammen rikta tilläggsfinansiering till ett
belopp av sammanlagt 5 000 000 euro till
områden med plötsliga omstruktureringar för

sådana investerings- och utvecklingsprojekt i
företagen som skapar ekonomisk tillväxt och
ökad sysselsättning.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
700 000 euro år 2012,  2 800 000 euro år 2013,
2 625 000 euro år 2014 och 875 000 euro år
2015.

2012 I tilläggsb. 700 000
2012 budget 40 400 000
2011 budget 41 900 000
2010 bokslut 25 551 112

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så, att anslaget får användas för sysselsätt-
ning av arbetslösa enligt 7 kap. 4 § i lagen om
offentlig arbetskraftsservice vid statliga äm-
betsverk och inrättningar så att personal mots-
varande högst 1 100 årsverken kan anställas
med löner motsvarande en månadslön på högst
2 500 euro, samt för de kostnader som föran-
leds av att arbete ordnas.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att anskaffningen år 2012 av offentlig ar-
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betskraftsservice och tjänster som komplette-
rar denna service, med undantag för anskaff-
ningar av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
inom ramen för förvaltningsförsöket i Kajana-
land, får föranleda staten utgifter på högst
99 200 000 euro efter år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet arbetslösa arbetssökan-
de beräknas öka. Tilläggsanslaget riktas särs-
kilt till åtgärder för att främja ekonomisk till-
växt och öka sysselsättningen. Av tilläggsans-
laget kommer uppskattningsvis sammanlagt
7 207 000 euro att användas för anskaffning av
arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, varav
6 178 000 euro för yrkesutbildning och
1 029 000 euro för förberedande utbildning.
Uppskattningsvis sammanlagt 16 193 000
euro kommer att användas för sysselsättande
åtgärder, varav 7 251 000 euro fördelas på lö-
nesubventioner inom den privata sektorn,
4 072 000 euro på  kommunerna och samkom-
munerna, 2 241 000 euro  på staten samt
2 629 000 på startpengen. För speciella åtgär-
der inom den offentliga arbetskraftsservicen
kommer det att användas uppskattningsvis
600 000 euro. Antalet personer som omfattas
av de åtgärder som finansieras med medel un-
der detta moment beräknas öka med i gen-
omsnitt 1 780 personer varje år. Antalet perso-
ner som omfattas av åtgärder som finansieras
med medel under andra moment beräknas på
motsvarande sätt öka med 2 580 personer på
grund av automatiska faktorer. Avsikten är
också att öka antalet åtgärder enligt EU:s
strukturfondsprogram. Målet är att bibehålla
en tillräcklig mängd aktiveringsåtgärder trots
den beräknade ökningen i antalet arbetslösa ar-
betssökande. I takt med att arbetslöshetsgraden
sjunker avses anslagsnivån bli justerad nedåt.

Ökningen av sysselsättningen av arbetslösa
vid statliga ämbetsverk och inrättningar är
högst 79 årsverken. Avsikten är att tillägget på
7 000 000 euro i bevillningsfullmakten ska an-
vändas för anskaffning av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 5 000 000 euro år
2013 och 2 000 000 euro år 2014.

2012 I tilläggsb. 24 000 000
2012 budget 485 437 000
2011 III tilläggsb. —
2011 II tilläggsb. 28 000 000
2011 budget 535 338 000
2010 bokslut 538 081 215

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000 000  euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet
kompletteras så att det år 2012 får fattas beslut
om beviljande av lån till ett belopp av
1 000 000 000 euro i fråga om sådana projekt
som avses i lagen om offentligt understödda
export- och fartygskrediter samt ränteutjäm-
ning (1543/2011) som redan behandlas vid
Finlands Exportkredit Ab eller som kommer
att behandlas år 2012. De lån som beviljas
inom ramen för lånefullmakten kan beviljas
beräknade i US-dollar enligt kursen den dag då
lånet lyfts.

F ö r k l a r i n g :  Inom ramen för den s.k.
refinansieringsmodellen för exportprojekt refi-
nansierar Finlands Exportkredit Ab på OECD-
villkor köparkrediter som finländska och ut-
ländska kreditinstitut eller finansiella institut
har ordnat för export av finländska kapitalva-
ror. Refinansieringen genomförs med hjälp av
lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab.

Utbetalningen av lånet följer samma tidtabell
som den refinansiering som Finlands Exportk-
redit Ab beviljar. Det maximala beloppet av
Finlands Exportkredit Ab:s finansieringsandel
är beloppet av den exportkredit som beviljas på
OECD-villkor, förutsatt att Finnvera Abp stäl-
ler Finlands Exportkredit Ab full garanti. Ett
ytterligare villkor är att den bank som beviljas
refinansiering i tillräcklig utsträckning uppfyl-
ler kraven på soliditet och ekonomisk funk-
tionsförmåga.

Refinansieringsmodellen tas i bruk tempo-
rärt och har samband med den fördröjning som
har skett vid ibruktagandet av den permanenta
modell för exportfinansiering i form av kredi-
ter som baserar sig på Finnvera Abp:s medel-
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sanskaffning. Så snart systemet med exportfi-
nansiering i form av krediter kommer igång
slutar man använda refinansieringsmodellen.

Fullmakten beräknas föranleda staten utgif-
ter på 400 000 000 euro år 2013 och
500 000 000 euro år 2014.

2012 I tilläggsb. 100 000 000
2012 budget 400 000 000
2011 budget 500 000 000
2010 bokslut 4 143 520

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriin-
vestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  30 000 000  euro.
Anslaget får användas till att höja Finlands

Industriinvestering Ab:s aktiekapital samt för
bolagets investeringsprogram som avser gru-
vprojekt samt till att säkerställa finansieringen
av affärsverksamheten och tillväxten vid före-
tagen i gruvbranschen.

F ö r k l a r i n g : I enlighet med regerings-
programmet stärker staten sin närvaro i den in-
hemska gruvindustrins värdekedja genom att
främja ett snabbare genomförande av gruvpro-
jekt och en större andel inhemskt ägande inom
gruvbranschen.

2012 I tilläggsb. 30 000 000
2011 III tilläggsb. —
2010 bokslut 20 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

37. Statsunderstöd till kommunerna för so-
cial- och hälsovårdens reparationsprojekt
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att använda
tilläggsanslaget som är av engångsnatur till så-

dana reparationsprojekt som inleds 2012 inom
social- och hälsovårdens verksamhetsenheter. 

2012 I tilläggsb. 10 000 000
2012 budget 10 000 000
2011 budget —
2010 bokslut —
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Miljö- och naturvård

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att 600 000
euro av tilläggsanslaget används för ombygg-
nadsåtgärder i den statsägda hotellfastigheten
Koli, 1 100 000 euro för utveckling av infra-
struktur som skapar förutsättningar för interna-
tionell nationalparksturism i området Pallas-
Yllästunturi och 2 000 000 euro för sysselsätt-
ningen av särskilt unga i naturvårdsprojekt och
i kundserviceuppgifter vid naturcentrum.

Nationalparkerna har betydande konsekven-
ser för den regionala och lokala ekonomin.
Satsningar på servicekonstruktioner i parker-
na, nationalcentrum och kundservice återbeta-
lar sig enligt en utredning från 2011 mångfalt i
form av företagsverksamhet och arbetsplatser.
Renoveringen av hotell Koli uppskattas syssel-

sätta sju årsverken under projektets byggtid.
Genomförandet av projektet tryggar tre nuva-
rande arbetsplatser och till följd av de indirekta
verkningarna av investeringen väntas tre nya
arbetsplatser uppstå. Pallas-Yllästunturi-pro-
jektets inverkan på sysselsättningen är 10 år-
sverken under projektets gång. Inom ramen för
projektet för sysselsättning av unga sysselsätts
sammantaget ca 150 unga arbetslösa i uppgif-
ter motsvarande totalt 600 månadsverken, dvs.
ca 50 årsverken, vilket innebär en arbetsperiod
på i snitt fyra månader per person.

2012 I tilläggsb. 3 700 000
2012 budget 27 832 000
2011 III tilläggsb. 237 000
2011 budget 25 867 000
2010 bokslut 28 456 000


