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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2012.

Ekonomiska utsikterPrognosen för innevarande års tillväxt är 1 % och tillväxten är helt
beroende av den privata konsumtionen. I förhållande till konjunk-
turläget hålls situationen på arbetsmarknaden på en överraskande
god nivå. År 2012 väntas årsgenomsnittet för arbetslöshetsgraden
ligga på 7,6 %. Risken för att den ekonomiska tillväxten än svagare
än beräknat accentueras. 

Osäkerheten om i vilken riktning ekonomin utvecklas har varit
stor alltsedan den senare hälften av 2011. Detta återspeglar sig på
Finlands ekonomi via flera olika kanaler. Den ökande osäkerheten
märks särskilt i de privata investeringarna, eftersom de 2012 beräk-
nas minska med något över en procent jämfört med föregående år.
Den svaga efterfrågan i synnerhet inom euroområdet leder till att
exporten minskar något. I och med att exporten och investeringarna
minskar i år, kommer också importen att minska något. Handelsba-
lansen började 2011 uppvisa ett underskott och enligt prognosen
kommer underskottet att öka i år.

Konsumentpriserna stiger med en takt av ca 2 ½ %. I och med att
inkomstnivån ökar en procent snabbare, blir utvecklingen av de re-
ella inkomsterna positiv. Det ramavtal som arbetsmarknadsparterna
förhandlade fram 2011 bestämmer utvecklingen av de nominella in-
komsterna under innevarande år.

Den offentliga ekonomin fortsätter att visa ett underskott också
2012. Underskottet ökar jämfört med i fjol i och med att den ekono-
miska tillväxten är dämpad efter en period med relativt god tillväxt.
De anpassningsåtgärder som regeringen fattade beslut om hösten
2011 och våren 2012 förbättrar inte nämnvärt läget inom den offent-
liga ekonomin ännu 2012, även om man också beaktar de ytterligare
satsningar som regeringen beslutat om. Såväl statens och kommu-
nernas som även socialskyddsfondernas finansiella ställning försva-
gas något från i fjol.

Skuldsättningen i landets offentliga sektor i förhållande till total-
produktionen överstiger tröskelvärdet på 50 % år 2012. Utöver un-
derskottet i statsbudgeten ökar den offentliga skulden också till
följd av kommunernas skuldsättning och de åtgärder som hänför sig
till skuldkrisen i euroområdet. 

InkomstposterDet föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna minskas
med ett nettobelopp på 501 miljoner euro i tilläggsbudgetproposi-
tionen. Den största förändringen gäller kalkylen över skatteinkom-
ster. 

Det föreslås att kalkylen över skatteinkomster sänks med ett net-
tobelopp på sammanlagt 660 miljoner euro. Det föreslås att kalky-
len över samfundsskatt minskas med 220 miljoner euro och kalky-
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len över mervärdesskatt med 54 miljoner euro på grund av den för-
svagade totalekonomiska prognosen samt på grund av uppgifterna
om influtna belopp under början av året. Utifrån uppgifterna om in-
flutna belopp under början av året föreslås det att kalkylen över en-
ergiskatt sänks med 197 miljoner euro och kalkylen över avfalls-
skatt med 10 miljoner euro. Kalkylen över bilskatt sänks med 179
miljoner euro på grund av uppgifterna om influtna belopp och till
följd av den sänkta prognosen för efterfrågan på bilar.

Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli höjd med
ett nettobelopp på sammanlagt 43 miljoner euro.

Det föreslås att inkomstposten för ränteinkomster, inkomster av
försäljning av aktier och intäktsföring av vinst sänks med 6,7 miljo-
ner euro. Förändringen förklaras främst av att kalkylen över ränte-
inkomster av bilaterala lån till Grekland har ändrats. 

Det föreslås att inkomstposten för lån höjs med 122 miljoner euro
på grund av att Island har återbetalat sina lån i snabbare takt än be-
räknat.

Balans och statsskulden Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med
501 miljoner euro och minskningen av anslagen med 90 miljoner
euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2012 behovet
av nettoupplåning med 411 miljoner euro. Statens nettoupplåning
2012 föreslås uppgå till 9,1 miljarder euro. Statsskulden beräknas
vid utgången av 2012 uppgå till ca 89 miljarder euro, vilket är ca
45 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2011
Bokslut

2012
Godkänd

budget
(budget+
tilläggs-

budgetarna)

2012
Regeringens
proposition

2012
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 50 382 54 514 -90 54 424
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 907 1 968 -129 1 839

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 43 242 45 811 -501 45 310
— Skatteinkomster 36 316 38 070 -660 37 410
— Övriga inkomster 6 926 7 741 159 7 900
— Bokslutsöverskott (inkl. föregående år) 1 798 - - -
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 735 8 702 411 9 113
— Nettoupplåning 4 775 8 752 411 9 163
— Skuldhantering -41 -50 - -50
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Ramen för valperioden Ramnivån för 2012 justeras i enlighet med tabellen nedan för att
motsvara strukturella ändringar i ramen med ca -67 miljoner euro.
Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2012 till 42 287 miljo-
ner euro.

Efter den tredje tilläggsbudgetpropositionen uppgår nivån på de
utgifter som omfattas av ramen till 42 030 miljoner euro år 2012.
Den ofördelade reserven för 2012 uppgår således till cirka 258 mil-
joner euro. Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv
för 2011 oanvänd och av denna får högst 146 miljoner euro använ-
das för utgifter av engångsnatur.

Av den ofördelade reserven får 200 miljoner euro överföras till år
2013 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den oför-
delade reserven blir använd i senare tilläggsbudgetpropositioner un-
der 2012.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Vad ändringen gäller 2012 2013 2014 2015

24.30.66 I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete 
ingår 525 000 euro i utgifter för projekt som genom-
förs i samarbete med Nederländerna och Tyskland. 
Motsvarande inkomster har antecknats under 
moment 12.24.99 (genomgångspost). 0,5

26.20.70 Partiellt återtagande av det reservationsanslag på 3 
miljoner euro för att förnya övervakningstekniken i 
flygplan av typen Dornier som beviljats i den fjärde 
tilläggsbudgeten för 2010 och ombudgetering på 
grund av att projektet fördröjts. 2,4

27.01.23 Av det reservationsanslag som anvisats för 
främjande av nätsäkerheten inom den offentliga 
förvaltningen i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 
återtas 19,025 miljoner euro och beloppet 
ombudgeteras på grund av att projektet fördröjts. 19,0

27.10.18 Senareläggning av betalningen av anskaffningar av 
försvarsmateriel från 2012 till senare år under val-
perioden. -98,9 93,6 4,7 0,6

30.01.40 I och med senareläggningen av utbetalningarna av 
understöd för bioenergiproduktion återtas och 
ombudgeteras en del av det reservationsanslag som 
beviljats i budgeten för 2010. 5,5

30.20.42 Av det reservationsanslag på 3,4 miljoner euro som 
beviljats i budgeten för 2010 återtas den del som inte 
använts och beloppet ombudgeteras med tanke på 
beredskapen för ersättningar för skördeskador 2012. 1,1
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Den plötsliga struktur-
omvandlingen inom IKT-
klustret

I anslutning till de förslag som lagts fram av arbetsgruppen Fin-
lands ICT-kluster 2015 föreslås det 4,1 miljoner euro för utvecklan-
de av verksamhetsmiljön för digitala tjänster, av vilket belopp 2,4
miljoner euro föreslås bli använt för investeringar i inrättandet av en
utvecklings- och testmiljö för molntjänster inklusive anskaffning av
utrustning och anordningar. Utvecklings- och testmiljön fungerar
också som en utvecklingsplattform för pilotprojekt för tjänster inom
den offentliga sektorn och främjar utvecklandet av de offentliga
elektroniska tjänsterna.

Till kommunikationsministeriets omkostnader föreslås ett tillägg
på 0,5 miljoner euro för att inrätta ett nytt kompetens- och samar-
betsnätverk som betjänar forsknings- och utvecklingsbehov inom
informations- och kommunikationstekniken och mediebranschen.
Målet är att skapa ett öppet och oberoende kompetenscentrum för
forsknings- och utvecklingsinformation i syfte är att främja sådan
verksamhet där informations- och kommunikationsteknik utnyttjas.

Till bevillningsfullmakten för utvecklingscentralen för teknologi
och innovationer (Tekes) föreslås ett tillägg på sammanlagt 8 miljo-
ner euro för att åtgärda den plötsliga strukturomvandlingen inom
IKT-klustret. Av detta belopp anvisas 6 miljoner euro för arbetet för
att utveckla nätförsäljningen och marknadsföringsberedskapen vid
små och medelstora företag och 2 miljoner euro för åtgärdshelheten
grön IKT och smarta stadsmiljöer.

För upprättandet av en rapport om behovet av att inrätta en central
för utveckling av social- och hälsovårdstjänster för medborgare fö-
reslås dessutom ett anslag på 0,2 miljoner euro. 

Utrikesförvaltningen Utvecklandet av informationssäkerheten i fråga om internationellt
material inom ramen för projektet Salve föranleder ett behov av till-
läggsanslag motsvarande 2,4 miljoner euro. 

Till reparationsutgifter och andra fastighetsutgifter i anslutning
till lägenheter som utrikesförvaltningen besitter utomlands föreslås
ett tillägg på 2 miljoner euro.

Tingsrätterna Tingsrätterna anvisas ett tillägg av engångsnatur på 0,5 miljoner
euro på grund av behovet att förkorta behandlingstiderna.

30.50.48 Av det reservationsanslag på 841 000 miljoner euro 
som beviljats i budgeten för 2010 återtas den del som 
inte använts och beloppet ombudgeteras med tanke 
på beredskapen för ersättningar för översvämnings-
skador 2012. 0,8

31.10.77 Utgifter som motsvarar EU:s TEN-inkomster 
(intäktsföring av 609 000 euro under moment 
12.31.10, resten intäktsfört redan i budget 2012, 
genomgångspost) 2,9

Sammanlagt -66,6 93,6 4,7 0,6

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Vad ändringen gäller 2012 2013 2014 2015
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Anslagsökningar till 
försvarsmakten

Till försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 3
miljoner euro på grund av den markanta stegringen av priset på
flygbränsle. För att täcka valutakursförlusterna i anslutning till an-
skaffningarna av försvarsmateriel föreslås ett tilläggsanslag på 5
miljoner euro.

Senatfastigheter beviljas 
fullmakt för att sälja 
fastigheter

Det föreslås att Senatfastigheter beviljas fullmakt för att överlåta
fastigheter i Malmgård och Håkansåker till Helsingfors stad mot en
köpesumma på 17,3 miljoner euro. Den sammanlagda arealen för de
fastigheter och outbrutna områden som säljs är ca 91 000 m² och
den sammanlagda bostadsbyggnadsrätten är 58 600 v-m².

Rekapitalisering av 
Europeiska investerings-
banken

Avsikten är att andelen inbetalt kapital i Europeiska investerings-
banken ska ökas, varför det föreslås en fullmakt för att förbinda sig
till ökningen av det inbetalda kapitalet i Europeiska investerings-
banken 2012 så att Finlands andel föranleder utgifter till ett belopp
av högst 127,8 miljoner euro.

ÅkerskiftesregistretTill Landsbygdsverkets omkostnader föreslås ett tillägg på 0,5
miljoner euro för en uppdatering av åkerskiftesregistret.

Finansiering av trafik-
ledsprojekt

För anskaffning av land- och vattenområden föreslås ett tillägg på
7,5 miljoner euro på grund av att ersättningsbeloppen i anslutning
till inlösen och ersättning i fråga om trafikprojekt varit större än be-
räknat. Under momentet för utveckling av trafikledsnätet föreslås
ett tillägg på 2,9 miljoner euro, som motsvarar beloppet av det TEN-
stöd som beviljas av EU. 

Stödjande av företagens 
finansiering

Till Finnvera Abp föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro för att
täcka kredit- och borgensförlusterna, som varit större än beräknat.

Till Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet före-
slås ett tilläggsanslag på 150 miljoner euro på grund av att de pro-
jekt som refinansieras genomförs i en snabbare tidtabell än beräk-
nat.

Hantering av risker i 
samband med kassa-
placeringar

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås det ett anslag på 10 miljo-
ner euro som är avsett för utgifter för att under exceptionella förhål-
landen på finansmarknaden hantera den risk som hänför sig till sta-
tens kassaplaceringar i situationer då placeringar enligt lagen har
varit möjliga på villkor som hänför sig till riskreducering och kost-
nader. 

Finlands naturcentrum 
Haltia

Det föreslås ett tilläggsanslag på 1,9 miljoner euro för betalning
av den statliga medfinansiering som hänför sig till höjningen av ak-
tiekapitalet i Nouxcentret Ab. Behovet av rekapitalisering beror på
att kostnadsförslaget för byggande av Finlands naturcentrum Haltia
har stigit.

Andra justeringar av 
anslagsnivån

Det föreslås att anslagen för mottagande av flyktingar och asylsö-
kande höjs med 6,1 miljoner euro på grund av att antalet asylsökan-
de som beviljats uppehållstillstånd har ökat vid förläggningarna. I
och med att beslutsfattandet i fråga om beslut om asyl effektiveras
har antalet personer som beviljats uppehållstillstånd ökat mer än
vad det finns platser i kommunerna.
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Till anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett
avdrag på 0,7 miljoner euro netto. Vid ändringen av anslaget har
som avdrag beaktats 1,2 miljoner euro i anslutning till den minsk-
ning som gäller finansiering för inledande av privat grundläggande
utbildning som avses i 32 § i lagen om statsandel för kommunal bas-
service (1704/2009). Som tillägg har på motsvarande sätt beaktats
0,5 miljoner euro som motsvarar det avdrag i den finansiering som
anvisas för landskapsförbundens uppgifter som gjordes under mo-
ment 28.40.03 i budgeten och som var avsedd som en överföring till
anslaget för statsandelen. 

Det föreslås att energiskattestödet minskas med 75 miljoner euro
till följd av att antalet ansökningar om skatteåterbäring från energi-
intensiva företag varit mindre än beräknat samt av att kalkylen för
andra stöd och återbäringar som återbärs via momentet har precise-
rats.

Det föreslås att anslaget för EU-avgifter minskas med 20 miljoner
euro på grund av en justering av moms- och BNI-underlagen för
2012 och tidigare år. 

På grund av att lönegaranti betalas ut till ett större belopp än be-
räknat föranleds det ett behov av tilläggsanslag motsvarande 13 mil-
joner euro.

För överföringsutgifter i sysselsättningsfrämjande syfte föreslås
ett tillägg på 3,5 miljoner euro på grund av att utbetalningen av stöd
varit större än beräknat.

Till följd av att kalkylen över förmånsutgifter preciserats minskar
behovet av anslag för utkomstskyddet för arbetslösa med 60 miljo-
ner euro, men i stället ökar behovet av anslag för arbetsmarknads-
stödet med 90 miljoner euro.

Behovet av anslag för vuxenutbildningsstöd ökar med 10 miljoner
euro till följd av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.
Utgifterna för alterneringsersättning ökar också med 10 miljoner
euro.

Utgiftsposten för sjukförsäkringen minskar med 15 miljoner euro.
Minskningen beror på att EU-sjukvårdskostnaderna varit mindre än
beräknat samt att att utgifterna för minimidagpenningar i anslutning
till arbetsinkomstförsäkringen varit mindre än beräknat.

Statens andel av pensionsutgifterna minskar uppskattningsvis
med sammanlagt 52 miljoner euro. Av detta belopp förklaras 35
miljoner euro av att avkastningen av avgifter enligt lagen om pensi-
on för företagare har ökat och 17 miljoner euro av att kalkylen över
folkpensionsutgifter och utgifter för garantipension har preciserats
nedåt.

Uppskattningen av ränteutgifterna för statsskulden justeras nedåt
med 129 miljoner euro i och med att den uppskattade räntenivån är
lägre än förut.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetarna)

Regeringens

 proposition

Sammanlagt

21. Riksdagen 143 404 000 - 143 404 000
22. Republikens president 19 399 000 30 000 19 429 000
23. Statsrådets kansli 82 795 000 42 000 82 837 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 292 526 000 4 975 000 1 297 501 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 872 327 000 9 850 000 882 177 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 278 500 000 19 514 000 1 298 014 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 894 878 000 -71 877 000 2 823 001 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 627 574 000 -86 571 000 17 541 003 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 686 840 000 727 000 6 687 567 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 723 004 000 -6 620 000 2 716 384 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 431 319 000 11 978 000 2 443 297 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 916 479 000 178 550 000 4 095 029 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 296 211 000 -25 320 000 12 270 891 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 280 668 000 3 450 000 284 118 000
36. Räntor på statsskulden 1 967 600 000 -128 700 000 1 838 900 000
Sammanlagt 54 513 524 000 -89 972 000 54 423 552 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2012 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+tilläggs-
budgetarna)

Regeringens

 proposition

Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 070 048 000 -660 000 000 37 410 048 000
12. Inkomster av blandad natur 5 506 727 000 43 438 000 5 550 165 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 954 600 000 -6 700 000 1 947 900 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 280 000 000 122 000 000 402 000 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 45 811 375 000 -501 262 000 45 310 113 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 8 702 149 000 411 290 000 9 113 439 000
Sammanlagt 54 513 524 000 -89 972 000 54 423 552 000



III tilläggsbudgeten för 2012

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -660 000 000

01. Skatt på grund av inkomst och förmögenhet -220 000 000

02. Samfundsskatt, avdrag ..................................................................... -220 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -54 000 000

01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -54 000 000

08. Punktskatter -197 000 000

07. Energiskatter, avdrag ....................................................................... -197 000 000

10. Övriga skatter -189 000 000

03. Bilskatt, avdrag ................................................................................ -179 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag ......................................................................... -10 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 43 438 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 9 003 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg ..... 9 003 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 11 500 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg ...................................................... 4 500 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 7 000 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 690 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av  migrationsström-
mar, tillägg ....................................................................................... 690 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde -1 334 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, av-
drag .................................................................................................. -1 334 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 623 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 609 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 14 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 13 000 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg .................... 13 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde -8 820 000

90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet, avdrag .... -8 820 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 18 776 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -10 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 28 776 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -6 700 000

01. Ränteinkomster -6 700 000

05. Räntor på övriga lån, avdrag ........................................................... -6 700 000
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Avdelning 15

15. LÅN 533 290 000

01. Lån som återbetalas till staten 122 000 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg ................................................. 122 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 411 290 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 411 290 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

-89 972 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT 30 000

02. Republikens presidents kansli 30 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg ............. 30 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 42 000

01. Förvaltning 42 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 42 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 975 000

01. Utrikesförvaltningen 4 450 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 
2 450 000

74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 2 000 000

10. Krishantering —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) ................................................................................................. —

30. Internationellt utvecklingssamarbete 525 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 525 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 850 000

01. Ministeriet och förvaltningen 9 350 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag), tillägg ............................................................... 5 500 000

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 3 850 000

10. Domstolar och rättshjälp 500 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 514 000

01. Förvaltning 11 040 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och han-
tering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg ..... 40 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 
2 år) .................................................................................................. —

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 11 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet 2 421 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) —
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 2 421 000

40. Invandring 6 053 000

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 6 053 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -71 877 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 19 025 000

23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (re-
servationsanslag 3 år) ...................................................................... 19 025 000
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10. Militärt försvar -90 902 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 3 000 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -93 902 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -86 571 000

01. Förvaltning 750 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 750 000

20. Tjänster för statssamfundet —

88. Senatfastigheter ............................................................................... —

40. Statens region- och lokalförvaltning —

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 500 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...... -1 500 000

80. Överföringar till landskapet Åland -1 591 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -1 591 000

90. Stöd till kommunerna -730 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), avdrag .................................................................................... -730 000

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsun-
derstöd för kommunerna (förslagsanslag) ....................................... —

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet -75 000 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag ....................................... -75 000 000

92. EU och internationella organisationer -20 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag .............. -20 000 000
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens 

grundkapital (reservationsanslag 3 år) ............................................. —

99. Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat 10 000 000

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... 10 000 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 727 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet -56 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio-
nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag ................ -28 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag ............ -28 000

40. Högskoleundervisning och forskning -28 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år), avdrag ........................................ -28 000

80. Konst och kultur 811 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 387 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (re-

servationsanslag 2 år), tillägg .......................................................... 80 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), 

tillägg ............................................................................................... 344 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -6 620 000

01. Förvaltning 6 000 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) ......... 5 500 000

10. Utveckling av landsbygden —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) ...... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) ...................................................... —

20. Jordbruk -13 650 000

42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg ........ 1 050 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

avdrag .............................................................................................. -14 700 000
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40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 250 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 250 000

50. Vattenhushållning 780 000

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar (reservationsanslag 3 år), tillägg .......................................... 780 000

60. Skogsbruk —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 11 978 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 2 653 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 500 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg .............................................. 2 153 000

10. Trafiknätet 10 385 000

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-
slagsanslag), tillägg ......................................................................... 7 460 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 2 925 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster -5 420 000

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjö-
transport (förslagsanslag), avdrag ................................................... -5 420 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 4 360 000

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg .................................................................................................. 260 000

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reser-
vationsanslag 3 år) ........................................................................... 4 100 000
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 178 550 000

01. Förvaltning —

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år) .................................................................................................. —

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 500 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 500 000

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

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 178 050 000

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster (förslagsanslag), tillägg ......................................................... 11 550 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........ —
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg ............................................... 13 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

te (förslagsanslag), tillägg ............................................................... 3 500 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-

slagsanslag), tillägg ......................................................................... 150 000 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik —

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) ............... —
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 

EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grann-
skaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programpe-
rioden 2007—2013 (förslagsanslag) ............................................... —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE -25 320 000

01. Förvaltning -400 000

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ............................... -400 000

02. Tillsyn 400 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 400 000
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66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —

03. Forskning och utveckling 200 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg .................... 200 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 300 000

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

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 50 000 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag 
-60 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............ 90 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg ......... 10 000 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg ......... 10 000 000

30. Sjukförsäkring -15 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -15 000 000

40. Pensioner -52 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), avdrag ..................................................... -35 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -17 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga —

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) ............................. —

90. Understöd från Penningautomatföreningen -8 820 000

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av häl-
sa och social välfärd (förslagsanslag), avdrag ................................. -8 820 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 450 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 1 550 000

29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 1 550 000
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10. Miljö- och naturvård 1 900 000

88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) ........................... 1 900 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -128 700 000

01. Ränta på statsskulden -128 700 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -128 700 000

Anslagens totalbelopp: 

-89 972 000
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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.  Skatt på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt
Under momentet dras det av  220 000 000

euro.
F ö r k l a r i n g :  Det rörelseöverskott som

återspeglar företagens resultatutveckling be-
räknas år 2012 bli mindre än vad som beräkna-
des våren 2012. På basis av uppgifterna om in-
flutna belopp för januari—augusti beräknas
det slutliga beloppet av den samfundsskatt som

inflyter 2012 för skatteåret 2011 dessutom bli
mindre än vad som beräknades våren 2012.
Förändringarna beräknas minska de totala in-
täkterna av samfundsskatten för 2012 med 300
miljoner euro, varav statens utdelning är ca
220 miljoner euro. Drygt två tredjedelar av
minskningen av inkomstposten föranleds av
förändringen i rörelseöverskottet och knappt
en tredjedel på uppgifterna om influtna belopp.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2012

budget + II tilläggsb. prognos
III tilläggsbudget-

propositionen

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, 
mn euro
— skatteåret 2013 397 397 -
— skatteåret 2012 4 083 3 855 -228
— skatteåret 2011 389 300 -89
— tidigare skatteår 35 35 -
Sammanlagt 4 904 4 587 -317
— varav statens utdelning 3 385 3 165 -220
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2012 III tilläggsb. -220 000 000
2012 II tilläggsb. -170 000 000
2012 budget 3 555 000 000
2011 bokslut 3 374 982 271
2010 bokslut 2 972 396 819

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av  54 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-

posten grundar sig på att prognosen för den
ekonomiska utvecklingen försämrats och på
uppgifterna om influtna belopp för januari—

augusti. Värdet av den privata konsumtionen
beräknas 2012 öka med 4,4 %.

2012 III tilläggsb. -54 000 000
2012 I tilläggsb. 126 000 000
2012 budget 15 712 000 000
2011 bokslut 15 165 975 003
2010 bokslut 13 710 451 825

08.  Punktskatter

07. Energiskatter
Under momentet dras det av  197 000 000

euro.
F ö r k l a r i n g :  Det föreslås att inkomst-

posten ska sänkas på basis av uppgifterna om
influtna belopp för januari—augusti. Skatteut-
fallet såväl för trafikbränslen som för el och
uppvärmningsbränslen har varit sämre än be-
räknat sedan hösten 2011. Utvecklingen vad
gäller skattebasen och det därmed försämrade

energiskatteutfallet bottnar i en minskad eko-
nomisk aktivitet till följd av den försvagade
konjunkturen.

2012 III tilläggsb. -197 000 000
2012 budget 4 356 000 000
2011 bokslut 3 880 477 633
2010 bokslut 3 252 213 011

10.  Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av  179 000 000

euro.
F ö r k l a r i n g :  Nivån på bilskatten juste-

rades i april 2012 för att kompensera den effekt
som sänkningen av den genomsnittliga CO2-
nivån har på intäkterna och för att effektivisera
miljöstyrningen. Med tanke på intäkterna från
bilskatten är försäljningen av nya personbilar

avgörande, och den beror i sin tur på den eko-
nomiska konjunkturen. Försäljningen av nya
bilar var livlig innan ändringen av bilskatte-
grunden trädde i kraft i april. Efter det har de
månatliga influtna beloppen sackat efter fjolår-
ets nivåer. Detta beror delvis på att efterfrågan
tillfredsställts före ändringen av bilskatten men
också på att konsumenternas tilltro till ekono-
min försvagats. Antalet sålda nya bilar upp-
skattas nu uppgå till 105 000 personbilar i stäl-
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let för de 126 000 personbilar som uppskatta-
des i den ordinarie budgeten. Från
försäljningen av en ny bil beräknas inflyta i ge-
nomsnitt ca 7 600 euro. Också efterfrågan på
andra fordon förväntas bli mindre än beräknat.

2012 III tilläggsb. -179 000 000
2012 budget 1 209 000 000
2011 bokslut 1 067 936 917
2010 bokslut 941 127 019

08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av  10 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-

posten grundar sig på uppgifterna om influtna
belopp under januari—augusti 2012, på basis
av vilka skatteintäkterna för 2012 beräknas
uppgå till 60 miljoner euro. Beräkningen av
hur mycket som inflyter i avfallsskatt försvåras
av den avfallsskattereform som trädde i kraft
vid ingången av 2011 och där såväl skattenivån
som skattebasen ändrades.

2012 III tilläggsb. -10 000 000
2012 II tilläggsb. -20 000 000
2012 budget 90 000 000
2011 bokslut 64 083 432
2010 bokslut 41 912 103
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  9 003 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av in-
komstposten har som tillägg beaktats
1 650 000 euro av försäljningen av tjänstebo-
stadsfastighet vid Finlands ambassad i Berlin,
2 194 000 euro av försäljningen av de lägen-
hetsaktier som gäller kansliet vid Finlands am-
bassad i Caracas, 4 000 000 euro av försälj-
ningen av de lägenhetsaktier som gäller tjäns-
tebostaden vid Finlands ambassad i Paris,
277 000 euro av försäljning av personalbo-
stadsfastighet vid Finlands ambassad i Wind-
hoek och 787 000 euro av försäljningen av sex
bostäder utanför Helsingfors centrum samt
200 000 euro av andelar i samarbetsprojekt
mellan ministeriet och Nederländernas utrikes-

ministerium och 325 000 euro av andelar i
samarbetsprojekt mellan ministeriet och tyska
utvecklingssamarbetsverket (GIZ). Motsva-
rande utgifter har budgeterats under moment
24.30.66. 

Vid ändringen av inkomstposten har dessut-
om som avdrag beaktats 430 000 euro i ersätt-
ningar som FN betalar för trupper på grund av
att koncentreringen av de trupper som deltar i
krishanteringsinsatsen i Libanon flyttas till en
senare tidpunkt än planerat.

2012 III tilläggsb. 9 003 000
2012 II tilläggsb. 14 311 000
2012 budget 7 661 000
2011 bokslut 15 531 024
2010 bokslut 16 385 541

25.  Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  4 500 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

de summariska ärendena beräknas öka.

2012 III tilläggsb. 4 500 000
2012 budget 22 500 000
2011 bokslut 30 821 768
2010 bokslut 31 417 331
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20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  7 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

antalet ärenden vid utsökningsväsendet beräk-
nas öka och utsökningsresultatet förbättras.

2012 III tilläggsb. 7 000 000
2012 budget 68 000 000
2011 bokslut 68 535 964
2010 bokslut 62 100 729

26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och
hantering av  migrationsströmmar

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  690 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Största delen av tillägget
föranleds av att återbetalningar för 2007—

2008 överförs till 2012 och av att 2009 års slut-
betalningar överförs till 2013.

I och med den nya beräkningen ändras de be-
räknade inkomsterna enligt följande:

2012 III tilläggsb. 690 000
2012 budget 12 188 000
2011 bokslut 8 333 750
2010 bokslut 5 051 183

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet dras det av  1 334 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av in-
komstposten har som avdrag beaktats
1 769 000 euro huvudsakligen på grund av att
de ersättningar som FN betalar till Finland
minskar i och med att koncentreringen av de
trupper som deltar i insatsen i Libanon flyttas

till en senare tidpunkt än planerat, och som till-
lägg 435 000 euro på grund av återbäringar
som hänför sig till Foreign Military Sales
(FMS)-betalningsarrangemang.

2012 III tilläggsb. -1 334 000
2012 budget 3 734 000
2011 bokslut 745 595
2010 bokslut 11 540 539

Beräknade inkomster (1 000 euro)
Årsprogram 2007—2008 2009 2010 2011 2012 Sammanlagt

Flyktingfonden 558 - 471 - 1 527 2 556
Fonden för de yttre 
gränserna 2 674 - - - 4 890 7 564
Integrationsfonden 934 - 398 - 694 2 026
Återvändandefonden 16 - 265 - 451 732
Sammanlagt 4 182 - 1 134 - 7 562 12 878
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31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  609 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Av de kostnader som har

betalats som intäktsföring av EU:s direkta
byggstöd under investeringsmomentet ska som
inkomst antecknas slutbetalningen för 2010 års
stödbeslut i fråga om projektet Karleby—Yli-
vieska. Motsvarande anslagsökning har an-
tecknats under moment 31.10.77.

2012 III tilläggsb. 609 000
2012 II tilläggsb. 27 295 000
2012 budget 51 208 000
2011 bokslut 12 819 363
2010 bokslut 23 353 691

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  14 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna utgörs av in-
komster som influtit till Trafikverket från åter-
krävda fartygsstöd.

2012 III tilläggsb. 14 000
2012 II tilläggsb. 15 000
2012 budget 58 000
2011 bokslut 91 328
2010 bokslut 192 959

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

31. Återbäringar av betalningar enligt löne-
garanti

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  13 000 000  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.

2012 III tilläggsb. 13 000 000
2012 budget 23 327 000
2011 bokslut 34 165 222
2010 bokslut 35 899 107

33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Avkastning av Penningautomatförening-
ens verksamhet

Under momentet dras det av  8 820 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-
posten föranleds av att de ansökningar om un-

derstöd som hänför sig till organisationshuset i
Vallgård har avslagits.

2012 III tilläggsb. -8 820 000
2012 budget 390 295 000
2011 bokslut 367 495 000
2010 bokslut 380 995 000
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39.  Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa
betalningspåföljder

Under momentet dras det av  10 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt uppgifterna om in-
flutna belopp beräknas det flyta in sammanlagt
95 000 000 euro under momentet.

2012 III tilläggsb. -10 000 000
2012 budget 105 000 000
2011 bokslut 90 883 760
2010 bokslut 109 748 816

04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  28 776 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  

2012 III tilläggsb. 28 776 000
2012 budget 50 000 000
2011 bokslut 86 013 362
2010 bokslut 470 872 867

Återtagande av anslag enligt moment (euro)

Moment 26.20.70 2 421 000
Moment 27.01.23 19 025 000
Moment 30.01.40 5 500 000
Moment 30.20.42 1 050 000
Moment 30.50.48 780 000
Sammanlagt 28 776 000
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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 dras det av  6 700 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomst-

posterna föranleds av att de uppskattade ränte-
inkomsterna av andra staters lån har ändrats.
Omstruktureringen av de lån som beviljats gre-
kiska staten har påverkat ränteinkomsten under
början av året och inkomstposten för slutet av
året. Omstruktureringen av Greklands lån
grundar sig i enlighet med statsrådets medde-
lande SRM 1/2012 rd på det andra anpass-
ningsprogrammet för Grekland som godkänts

av euroområdets medlemmar. I och med om-
struktureringen av lånen sänktes den räntemar-
ginal som tillämpades under perioden
15.3.2011—15.3.2012 retroaktivt från ca 3
procent till ca 1,5 procent.

2012 III tilläggsb. -6 700 000
2012 I tilläggsb. -14 000 000
2012 budget 76 000 000
2011 bokslut 75 959 963
2010 bokslut 23 667 453
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

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

lägg på  122 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Island amorterar sitt lån

mer än vad som tidigare beräknats, med sam-
manlagt 188 miljoner euro år 2012. Efter
amorteringen återstår 132 miljoner euro i bila-

teralt lån som beviljats Island år 2011 och vars
återstod ska betalas före utgången av 2021.

2012 III tilläggsb. 122 000 000
2012 I tilläggsb. 73 500 000
2012 budget 96 500 000
2011 bokslut 30 697 203
2010 bokslut 73 069 430

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

411 290 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett tillägg på
411 290 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
9 163 439 000 euro år 2012. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 9 113 439 000 euro år 2012.

2012 III tilläggsb. 411 290 000
2012 II tilläggsb. 1 223 505 000
2012 I tilläggsb. 127 731 000
2012 budget 7 350 913 000
2011 bokslut 4 734 549 510
2010 bokslut 11 272 089 212

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 9 163
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 9 113
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

02. Utgifter för pensionerade presidenter
(fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
30 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en oförutsedd ökning av de pensi-
onerade presidenternas resor i anslutning till
internationella uppdrag.  Republikens presi-

dents kansli står för säkerhetstjänsterna för alla
resor.

2012 III tilläggsb. 30 000
2012 budget 560 000
2011 bokslut 299 071
2010 bokslut 301 163
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
42 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 24.01.01 och föran-
leds av kostnaderna för samordning av de ex-

terna ekonomiska relationerna, löneutgifter
medräknat. 

2012 III tilläggsb. 42 000
2012 II tilläggsb. 396 000
2012 budget 31 684 000
2011 bokslut 28 483 000
2010 bokslut 27 147 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 450 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 408 000 euro för ut-
vecklandet av informationssäkerheten i fråga
om internationellt material inom ramen för
projektet Salve, och 84 000 euro som en över-
föring från moment 29.01.03, 29.01.21 och
29.40.20 för löneutgifter och andra utgifter för
en specialsakkunnig i högskole- och veten-
skapspolitik vid Finlands ambassad i Beijing.
Som avdrag har beaktats 42 000 euro som en
överföring till moment 23.01.01 för att täcka
utgifterna för arrangemang som föranleds av
samordningen av de externa ekonomiska rela-
tionerna.

2012 III tilläggsb. 2 450 000
2012 II tilläggsb. 1 945 000
2012 budget 200 064 000
2011 bokslut 201 966 000
2010 bokslut 204 915 000

74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år)
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 ändringsarbeten i en tjänstebostad
vid Finlands ambassad i Berlin, av en grundlig
reparation av en representationsfastighet vid
Finlands ambassad i Brasília, av ändringar och
reparationer av den nya kanslibyggnaden vid
Finlands ambassad i Kabul, av en grundlig re-
paration av en tjänstebostad vid Finlands am-
bassad i Beijing och av en grundlig reparation
av kanslibyggnaden vid Finlands ambassad i
Paris.

2012 III tilläggsb. 2 000 000
2012 budget 4 000 000
2011 bokslut 4 000 000
2010 bokslut 5 000 000
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10.  Krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Som en följd av att siffran
för de planerade styrkorna för den finländska
krishanteringsstyrkan i Kosovo och Atalanta-
insatsen har preciserats nedåt och Finlands FN-
avdelning i södra Sudan har upplösts frigörs
under punkt 04 i dispositionsplanen 2 286 000
euro, under punkt 07 i dispositionsplanen
260 000 euro och under punkt 10 i disposi-
tionsplanen 813 000 euro. De anslag som fri-

görs (3 359 000 euro) överförs till punkt 09 i
dispositionsplanen. 

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

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 49 982 000
2011 bokslut 40 246 515
2010 bokslut 47 921 060

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan
III tilläggs-

budgeten
Ändrad

dispositionsplan

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

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Kosovo (KFOR-insatsen) 4 453 000 -2 286 000 2 167 000

05. Gemensamma utgifter 5 447 000 - 5 447 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-
insatsen) 1 069 000 - 1 069 000

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

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

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller 
för förlängning av dem, för eventuella nya kris-
hanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 6 841 000 +3 359 000 10 200 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 1 329 000 -813 000 516 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 601 000 - 601 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 8 912 000 - 8 912 000
Sammanlagt 49 982 000 - 49 982 000
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30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
525 000  euro.

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

utgifter för samarbetsprojekt mellan ministe-
riet och Nederländernas utrikesministerium.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifter för att stödja Nicaraguas
fond för frivilligorganisationer, Fondo FED,
varav 200 000 euro för samarbetsprojekt i det-
ta syfte mellan ministeriet och Nederländernas
utrikesministerium och 325 000 euro för sam-
arbetsprojekt i detta syfte mellan ministeriet
och det tyska utvecklingssamarbetsverket

(GIZ). Tilläggen riktas till punkt 2. Utveck-
lingssamarbete med enskilda länder och regio-
ner i dispositionsplanen. Motsvarande inkom-
ster från samarbetspartnerna har antecknats
under moment 12.24.99. Tilläggsanslagen
ökar inte Finlands medfinansiering för pro-
grammet och inverkar inte på storleken av Fin-
lands offentliga bistånd.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan
II tilläggs-

budgeten
III tilläggs-

budgeten
Ändrad

dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 255 090 000 -5 000 000 - 250 090 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda 

länder och regioner1) 304 550 000 +14 311 000 +525 000 319 386 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 58 876 000 - - 58 876 000
4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 50 934 000 - - 50 934 000
5. Humanitärt bistånd 83 573 000 - - 83 573 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, 

stödfunktioner och utvecklingspolitisk 
information 8 561 000 - - 8 561 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet 
och intern revision 2 600 000 - - 2 600 000

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

9. Räntestöd 16 500 000 - - 16 500 000
Sammanlagt 883 684 000 +9 311 000 +525 000 893 520 000

1) Inbegriper 200 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium, 500 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 2 000 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nordiska utvecklingsfonden (NDF), 500 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 525 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt 
mellan ministeriet och det tyska utvecklingssamarbetsverket (GIZ), 13 822 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan 
ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 589 000 euro i utgifter för samarbets-
projekt mellan ministeriet och Norges utrikesdepartement.
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2012 III tilläggsb. 525 000
2012 II tilläggsb. 9 311 000
2012 budget 883 684 000
2011 bokslut 845 923 000
2010 bokslut 743 596 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitiemi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 500 000  euro.

2012 III tilläggsb. 5 500 000
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 51 000 000
2011 bokslut 52 934 113
2010 bokslut 49 328 591

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 850 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att brottsskadeersättningarna och
ersättningarna till oskyldigt häktade eller döm-
da har ökat.

2012 III tilläggsb. 3 850 000
2012 budget 14 150 000
2011 bokslut 17 676 274
2010 bokslut 13 990 189

10.  Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur och behovet föranleds av behovet
av att förkorta behandlingstiderna vid tingsrät-
terna.  Behandlingen av tingsrätternas ärenden
har bromsats upp av en kraftig ökning av anta-

let summariska ärenden, varför anslaget tillfäl-
ligt har ökats.

2012 III tilläggsb. 500 000
2012 II tilläggsb. 4 898 000
2012 budget 240 189 000
2011 bokslut 239 098 000
2010 bokslut 233 270 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

22. EU:s andel i anslutning till ramprogram-
met för solidaritet och hantering av migra-
tionsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
40 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas även för
att betala Finlands åligganden som hänför sig
till återkrav av stöd för projekt som genomförts
med stöd av fonder (finansieringskorrigering
till Europeiska kommissionen).

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
och kompletteringen av motiveringen till mo-
mentet föranleds av uppfyllandet av det ålig-
gande som kommissionens beslut om återkrav
har lett till. De andelar som återkrävs av pro-
jekten intäktsförs under moment 12.39.10. 

2012 III tilläggsb. 40 000
2012 budget 14 990 000
2011 bokslut 11 337 000
2010 bokslut 8 656 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishan-
tering (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de andra parternas betalningsandelar som
flyter in som intäkter från de forskningsprojekt
som genomförs på Krishanteringscentrets an-

svar och utgifterna för projektet kan nettobud-
geteras under momentet.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförs ovan föreslås det inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. 22 000
2012 budget 1 415 000
2011 bokslut 1 530 000
2010 bokslut 1 562 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljömi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
11 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att anslagsnivån för projektet för
förvaltningens säkerhetsnät TUVE har ökat
under momenten 26.01.03 och 26.01.20, till-
läggsanslaget för projektet för användarcentre-
rade kontorslokaler (TOTI) under momentet
26.30.02 och av att anslagsnivån under mo-
ment 26.10.01 har ökat.

2012 III tilläggsb. 11 000 000
2012 budget 57 500 000
2011 bokslut 60 489 008
2010 bokslut 58 158 238
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20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas till att även stödja
verksamheten vid sjöbevakningsmuseet i an-
slutning till Kymmenedalens museum.

F ö r k l a r i n g :  Stödjandet av verksamhe-
ten vid sjöbevakningsmuseet i anslutning till
Kymmenedalens museum är en överföringsut-
gift utan vederlag till vars betalning momentet
inte kan användas utan att detta registreras i
momentets beslutsdel.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. 4 289 000
2012 budget 221 305 000
2011 bokslut 223 985 000
2010 bokslut 223 775 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 421 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag på
3 000 000 euro som budgeterats under mo-
mentet i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010
återtas den del på 2 421 000 euro som inte an-
vänts och beloppet återbudgeteras för år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att det tidigare budgeterade ansla-
get delvis ombudgeteras.

I 2010 års fjärde tilläggsbudget beviljades
gränsbevakningsväsendet ett anslag på
3 000 000 euro för att genomföra det andra
skedet av projektet för förnyandet av övervak-
ningstekniken i flygplan av typen Dornier DO
228. Av skäl som är oberoende av gränsbevak-
ningsväsendet kunde inte beställningen levere-
ras inom överenskommen tid och projektet hål-
ler på att fördröjas delvis in på 2013, då det an-
slag som ursprungligen beviljades inte längre
är disponibelt. Återtagandet av anslaget har be-
aktats i inkomstposten under moment
12.39.04.

2012 III tilläggsb. 2 421 000
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 42 000 000
2011 bokslut 24 910 000
2010 bokslut 22 710 000

40.  Invandring

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 053 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att antalet asylsökande som bevil-
jats uppehållstillstånd ökat vid förläggningar-
na. I och med att beslutprocessen om asyl ef-
fektiveras har antalet personer som beviljats
uppehållstillstånd ökat mer än vad det finns
platser i kommunerna. Av denna orsak har ti-

den på förläggningen i väntan på flyttning till
en kommun förlängts för dem som beviljats
uppehållstillstånd.

2012 III tilläggsb. 6 053 000
2012 II tilläggsb. 114 000
2012 budget 63 627 000
2011 bokslut 77 907 555
2010 bokslut 97 027 356
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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  19 025 000  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 anslag på 67 905 222 euro som av det
treåriga reservationsanslag som beviljades i
den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 står till
förfogande 2012 återtas 19 025 000 euro och
det beloppet återbudgeteras för år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att det tidigare budgeterade ansla-
get delvis ombudgeteras.

Statsrådet tillsatte förvaltningens säkerhets-
nätsprojekt (TUVE) vid sitt allmänna samman-
träde den 8 april 2009. Projektets uppgift är att
genomföra ett säkert telekommunikationsnät

och nättjänster för förvaltningen och i synner-
het för säkerhetsmyndigheterna. Projektet är
ett säkerhetsprojekt och ministerierna svarar
för genomförandet av projektet i enlighet med
sina verksamhetsområden. Största delen av
projektet blir klar före den 31 december 2012.
På grund av att anskaffningarna dragit ut på ti-
den och fördröjningar som föranletts av ovän-
tade kopplingar i samband med ibruktagandet
av systemen blir en del av projektet färdigt
först 2013. Vid sitt allmänna sammanträde den
20 juni 2012 förlängde statsrådet tiden för pro-
jektet till utgången av 2013. Därför föranleder
projektet utgifter ännu 2013, då det ursprungli-
ga anslaget som beviljades 2010 inte längre
skulle vara disponibelt. Återtagandet av ansla-
get har beaktats i inkomstposten under moment
12.39.04.

2012 III tilläggsb. 19 025 000
2012 II tilläggsb. —
2010 bokslut 165 010 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får även användas högst
272 000 euro till sänkning av avgifterna för
den på företagsekonomiska grunder prissatta
avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvali-
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der och krigsveteraner, försvarsarbete, scout-
verksamhet samt viktiga idrottstävlingar och
andra liknande evenemang.

Fullmakter
Det maximala beloppet för den beställnings-

fullmakt som beviljades år 2011 för anskaff-
ning av sådan materiel och sådana tjänster som
försvarsmaktens verksamhet förutsätter (be-
ställningsfullmakten för omkostnader år 2011)
minskas med 6 781 000 euro så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 75 910 000 euro åren
2011—2014. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur och föranleds av den avsevärda ök-
ningen av priset på flygbränsle under 2012.
Vid planeringen av verksamheten för 2012 an-
vändes i fråga om utgifter för flygbränsle det
genomsnittliga priset 2011.

Minskning av det anslag som beviljats för
sänkning av den avgiftsbelagda verksamheten
med 64 000 euro jämfört med den ordinarie
budgeten föranleds av att anslaget inte kan an-
vändas för betalning av de tjänster som skaf-
fats från Leijona Catering Oy. Motsvarande
anslag kommer i framtiden att användas på an-
nat sätt till kostnader som föranleds av anhö-
rigdagar för värnpliktiga samt evenemang för
krigsveteraner.

Minskningen av det maximala beloppet för
beställningsfullmakten för omkostnaderna
2011 fördelar sig på de betalningsandelar för
åren 2013 och 2014 som ingår i beställnings-
fullmakten och beror på att behovet av under-
håll inom flygvapnet blir mindre än planerat.

2012 III tilläggsb. 3 000 000
2012 II tilläggsb. 38 929 000
2012 budget 1 698 565 000
2011 bokslut 1 725 835 000
2010 bokslut 1 632 504 000

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

Under momentet dras det av  93 902 000  eu-
ro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får högst 88 824 000 euro
användas till betalning av utgifter för andra an-
skaffningar av försvarsmateriel än sådana som
föranleds av beställningsfullmakter eller av
ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter.

Fullmakter
1) Betalningstiden för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för beredskapsförbandens ut-
rustning (VYV 1) förlängs till 2018 utan att
det maximala beloppet för beställningsfull-
makten på sammanlagt 1 034 019 000 euro
ändras.

2) Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för utvecklande av service-
och flygbaserade system för helikoptrar (HTH)
förlängs till 2015 utan att det maximala belop-
pet för beställningsfullmakten på sammanlagt
164 961 000 euro ändras.

3) Betalningstiden för beställningsfullmak-
ten för materiell utveckling av försvarsmakten
2006 (PVKEH 2006) förlängs till 2013 utan att
det maximala beloppet för beställningsfull-
makten på sammanlagt 600 832 000 euro änd-
ras.

4) Betalningstiden för beställningsfullmak-
ten för materiell utveckling av försvarsmakten
2010 (PVKEH 2010) förlängs till 2014 utan att
det maximala beloppet för beställningsfull-
makten på sammanlagt 499 655 000 euro änd-
ras.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget
har som avdrag beaktats 99 447 000 euro i
överföring av betalningar från 2012 till senare
år samt som ett tillägg 5 000 000 euro för utgif-
ter för ändringar i valutakurser och ombudge-
tering av den andel på 545 000 euro av beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2005 som blivit
oanvänd till andra anskaffningar av försvars-
materiel.

Genom en senareläggning av utgifterna för
beställningsfullmakten för VYV 1 till 2018
och genom en förlängning av utbetalningstiden
kommer anslagen bättre att motsvara de ytter-
ligare försenade leveranserna av transportheli-
koptrar NH90 till försvarsmakten. Den tids-
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mässiga fördelningen av utgifterna för 2012
har inte ändrats.

En senareläggning av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för HTH med 3 367 000 euro
från år 2012 till åren 2013—2015 föranleds av
förändringar i betalningstidtabellen samt av
anskaffningar som det inte är ändamålsenligt
att göra när leveranserna av NH90 är försena-
de. Genom den tidsmässiga ändringen av utgif-
terna kommer anslagen bättre att motsvara de
beräknade nya leveranstidtabellerna.

En senareläggning av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2006 med
69 300 000 euro från år 2012 till 2013 föran-
leds av att leveranserna av minjaktfartygen för-
senas. Genom den tidsmässiga ändringen av
utgifterna kommer anslagen bättre att motsva-
ra de beräknade nya leveranstidtabellerna.

Genom att senarelägga utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2009 med
10 700 000 euro från år 2012 till år 2013 kom-
mer anslagen bättre att motsvara de leverans-
tidtabeller som anges i avtalen.

En senareläggning av utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2010 med
6 100 000 euro från år 2012 till åren 2013—
2014 leder till att anslagen bättre motsvarar be-
talningstidtabellerna för försvarsmaktens pro-
jekt.

Genom att senarelägga utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2011 med
8 880 000 euro från år 2012 till åren 2013—
2014 kommer anslagen bättre att motsvara de
preciserade leveranstidtabellerna för projek-
ten.

Genom att senarelägga utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för PVKEH 2012 med
1 100 000 euro från år 2012 till år 2013 kom-
mer anslagen bättre att motsvara de precisera-
de betalningstiderna för projekten. Dessutom
har uppgifterna, med avvikelse från det som i
den andra tilläggsbudgeten för 2012 konstate-
rades i fråga om anskaffning av skjutförnöden-
heter som ingår i programmet för utveckling av
försvarsmakten, preciserats när beredningen
framskridit och anskaffningen kan genomföras
senare.

Ändringarna i beställningsfullmakterna och
de ekonomiska åtgärder som de ger upphov till
genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvalt-
ningsområde.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att av
anslaget kommer 443 332 000 euro att använ-
das till betalning av utgifter som föranleds av
tidigare beviljade beställningsfullmakter,
74 200 000 euro att användas till betalning av
utgifter för den beställningsfullmakt för mate-
riell utveckling av försvarsmakten 2012 (PV-
KEH 2012) som beviljats 2012, 36 000 000
euro att användas till betalning av utgifter för
ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter samt 88 824 000
euro att användas för andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

2012 III tilläggsb. -93 902 000
2012 II tilläggsb. 10 709 000
2012 budget 725 549 000
2011 bokslut 585 343 000
2010 bokslut 574 485 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
750 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 225 000 euro av omedelbara
kostnader i samband med hanteringen av euro-

krisen och 525 000 euro av kostnader för Kam-
pusprojektet i form av en engångsutgift. 

2012 III tilläggsb. 750 000
2012 II tilläggsb. 1 295 000
2012 budget 37 448 000
2011 bokslut 35 385 000
2010 bokslut 34 697 000

20.  Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Senatfastigheter i Helsingfors stad får över-
låta fastigheterna 91-33-254-1 och 91-33-317-
3 jämte byggnader samt följande outbrutna
områden: 5 150 m² av fastighet 91-33-316-4,
1 770 m² av fastighet 91-33-316-5 och 8 140
m²    av fastighet 91-33-316-6 jämte byggnader
till Helsingfors stad för en köpesumma av
17 300 000 euro och i övrigt på de villkor som
Senatfastigheter bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  De fastigheter och out-
brutna områden som överlåts finns i Helsing-
fors stad i Malmgård och Håkansåker. Den
sammanlagda arealen för de fastigheter och
outbrutna områden som säljs är ca 91 000 m²
och den sammanlagda bostadsbyggnadsrätten

är 58 600 v-m². För de objekt som är till salu
har Senatfastigheter tagit emot anbud på sam-
manlagt 17 300 000 euro av Helsingfors stad.
Från köpesumman har dragits av den markan-
vändningsavgift som följer av regionutveck-
lingen till ett belopp av sammanlagt 6 120 000
euro. Värdet av den byggrätt som ska detaljpla-
neras motsvarar det värde som bestäms enligt
det överlåtelsepris för tomter till rimligt pris
som ARA har fastställt, och som är ca 400
euro/v-m² på de områden som är till salu. I en-
lighet med statens fastighetsstrategi säljer sta-
ten de tomter som har anvisats för bostadspro-
duktion till rimligt pris primärt till kommuner-
na till s.k. ARA-pris.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.
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2012 III tilläggsb. —
2012 budget —
2011 bokslut —
2010 bokslut —

40.  Statens region- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 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 28.40.02 och är avsett
att användas som en engångsutgift för att tryg-
ga verksamhetsförutsättningarna.

2012 III tilläggsb. 1 500 000
2012 II tilläggsb. 1 459 000
2012 budget 51 298 000
2011 bokslut 54 750 000
2010 bokslut 50 681 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  1 500 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 28.40.01.

2012 III tilläggsb. -1 500 000
2012 II tilläggsb. 631 000
2012 budget 34 505 000
2011 bokslut 30 652 000
2010 bokslut 32 912 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  1 591 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget

har som avdrag beaktats 2 256 000 euro som
föranleds av en förändring av de beräknade in-
komster som i statsbudgeten för 2012 ligger till
grund för det belopp som avses i självstyrelse-
lagen för Åland, och som tillägg beaktats
665 000 euro som föranleds av den slutliga ut-

jämning för 2011 som fastställts av Ålandsde-
legationen.

2012 III tilläggsb. -1 591 000
2012 II tilläggsb. 2 467 000
2012 I tilläggsb. 434 000
2012 budget 203 250 000
2011 bokslut 193 509 728
2010 bokslut 175 028 505

90.  Stöd till kommunerna

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

Under momentet dras det av  730 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 1 230 000 euro, som
hänför sig till den minskning som gäller finan-
siering för inledande av privat grundläggande
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utbildning som avses i 32 § i lagen om statsan-
del för kommunal basservice (1704/2009).
Som tillägg har beaktats 500 000 euro, som
motsvarar det avdrag i den finansiering som
anvisas för landskapsförbundens uppgifter
som gjordes under moment 28.40.03 i den or-
dinarie budgeten för innevarande år och som
var avsedd som en överföring till detta mo-
ment.

2012 III tilläggsb. -730 000
2012 II tilläggsb. 3 563 000
2012 budget 8 469 242 000
2011 bokslut 8 133 691 195
2010 bokslut 7 799 336 219

31. Ekonomiskt stöd för kommunsamman-
slagningar och samarbetsunderstöd för kom-
munerna (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras i
fråga om 4 och 5 punkten så att anslagen inom
ramen för de angivna maximala beloppen ock-
så får användas till att betala personalutgifter
och andra utgifter för förhandsutredningar som
gäller metropolområdet. 

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

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 44 194 000
2011 bokslut 114 455 525
2010 bokslut 113 526 069

91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  75 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

antalet ansökningar om skatteåterbäring från
energiintensiva företag varit mindre än beräk-
nat samt av att kalkylen för andra stöd och åter-

bäringar som återbärs via momentet har preci-
serats.

2012 III tilläggsb. -75 000 000
2012 budget 255 800 000
2011 bokslut 83 644 219
2010 bokslut 105 795 604

92.  EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Under momentet dras det av  20 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en
justering av moms- och BNI-underlagen för
2012 och av moms- och BNI-avgiftsunderla-
gen för tidigare år.

2012 III tilläggsb. -20 000 000
2012 budget 1 850 000 000
2011 bokslut 1 822 000 000
2010 bokslut 1 528 160 681

87. Finlands andel av höjningen av Europe-
iska investeringsbankens grundkapital (reser-
vationsanslag 3 år)

Fullmakt
År 2012 får Finland förbinda sig att betala

höjningen av det inbetalda kapitalet i Europe-
iska investeringsbanken så att Finlands andel
får föranleda utgifter till ett belopp av högst
127 835 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Styrelsen för Europeiska
investeringsbanken har vid sitt sammanträde
den 24 juli 2012 beslutat föreslå för bankens
fullmäktige att beloppet av det inbetalda kapi-
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talet i banken ska höjas med 10 000 000 000
euro från 11 619 649 450 euro till
21 619 649 450 euro. Då höjs det tecknade ka-
pitalet från 232 392 989 000 euro till
242 392 989 000 euro. Efter höjningen är Fin-
lands andel av det tecknade kapitalet
3 098 617 500 euro. Höjningen avses träda i

kraft den 1 januari 2013. Finlands andel av höj-
ningen är 127 835 000 miljarder euro.

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

2012 III tilläggsb. —

99.  Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat

98. Hantering av risken i samband med kas-
saplaceringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  10 000 000  euro.
Anslaget får användas till att betala utgifter

för att hantera risken i samband med statens
kassaplaceringar.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är avsett för ut-
gifter för att hantera risken i samband med sta-
tens kassaplaceringar vid exceptionella förhål-
landen på finansmarknaden, när placering en-
ligt lag har varit möjligt på sådana villkor som
minskar risken och medför kostnader.

2012 III tilläggsb. 10 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

03. Omkostnader för centret för internatio-
nell mobilitet och internationellt samarbete
CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  28 000  euro.
Dessutom ändras motiveringen till momen-

tet så att anslaget också får användas till under-
visning i och ökandet av kännedomen om fin-
ska språket och finsk kultur utomlands inklusi-
ve betalning av löner till universitetslektorer
och andra experter som tjänstgör utomlands,
sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp
av 1 681 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
en överföring till moment 24.01.01 av utgifter
som hänförs till avlöning av en högskole- och
vetenskapspolitisk specialsakkunnig inom un-
dervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde som har Beijing som förlägg-
ningsort.

2012 III tilläggsb. -28 000
2012 II tilläggsb. 129 000
2012 budget 8 735 000
2011 bokslut 8 824 000
2010 bokslut 8 807 000

21. Internationellt samarbete (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  28 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

en överföring till moment 24.01.01 av utgifter
som hänförs till anställning av en högskole-
och vetenskapspolitisk specialsakkunnig inom
undervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde som som är placerad i Beijing.

2012 III tilläggsb. -28 000
2012 budget 3 948 000
2011 bokslut 4 711 000
2010 bokslut 4 511 000

40.  Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att år 2012 får det under Finlands Akademis moment

29.40.51 och 29.40.53 också ingås förbindelser för främjande av forskning som finansieras av
Akademin.
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F ö r k l a r i n g :  Ändamålet med fullmakten har utvidgats så att fullmakten är tillgänglig, ut-
över för finansiering av forskningsprojekt, även för främjande av annan forskning som finansie-
ras av Akademin.

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

Under momentet dras det av  28 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

en överföring till moment 24.01.01 av utgifter
som hänförs till anställning av en högskole-
och vetenskapspolitisk specialsakkunnig inom

undervisnings- och kulturministeriets förvalt-
ningsområde som är placerad i Beijing.

2012 III tilläggsb. -28 000
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 30 554 000
2011 bokslut 23 536 000
2010 bokslut 23 936 000

80.  Konst och kultur

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
387 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  I tilläggsanslaget har i syf-
te att uppnå de avsedda utgiftsbesparingarna
beaktats ett tillägg av engångsnatur för kostna-
der till ett belopp av sammanlagt 260 000 euro
för flyttning av Finlands sjöhistoriska muse-
ums samlingar som placerats på Anjala gård
och Vrakholmen, kostnader till ett belopp av
90 000 euro för att förbereda flyttningen av en
arkeologisk samling och kostnader till ett be-
lopp av 37 000 euro för att täcka hyrorna för
förvaringsutrymmen på Urajärvi herrgård.

2012 III tilläggsb. 387 000
2012 II tilläggsb. 334 000
2012 I tilläggsb. 800 000
2012 budget 19 938 000
2011 bokslut 20 074 000
2010 bokslut 19 632 000

07. Omkostnader för Centralen för medie-
fostran och bildprogram (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
80 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnader som hänförs till förny-
ande av informationssystemen vid Centralen
för mediefostran och bildprogram.

2012 III tilläggsb. 80 000
2012 II tilläggsb. 14 000
2012 budget 645 000
2011 bokslut 621 000
2010 bokslut 620 000

51. Stipendier åt konstnärer, författare och
översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
344 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats de allmänna höjning-
arna av konstnärsstipendierna i enlighet med
Statens tjänstekollektivavtal till ett belopp av
540 000 euro och som minskning beaktats den
inbesparade andelen av biblioteksstipendiet till
ett belopp av 196 000 euro.

2012 III tilläggsb. 344 000
2012 budget 13 391 000
2011 bokslut 13 018 931
2010 bokslut 12 887 160
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur och behovet föranleds av påskyn-
dande av processen för uppdatering av åker-
skiftesregistret, som utgör grunden för utbetal-
ning av arealstöd, i syfte att minska riskerna
för finansiella korrigeringar åren 2012—2014. 

2012 III tilläggsb. 500 000
2012 II tilläggsb. 375 000
2012 budget 25 507 000
2011 bokslut 24 461 000
2010 bokslut 21 375 000

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

Under momentet beviljas  5 500 000  euro.
Anslaget får användas 
1) till investerings- och utredningsprojekt

som främjar användningen av biomassa på
grunder som närmare fastställs genom förord-
ning av statsrådet (607/2008)

2) till utrednings- och utvecklingsprojekt
som gäller bioekonomi

3) till genomförande av EU:s energitjänste-
direktiv och direktivet om främjande av an-

vändningen av energi från förnybara energi-
källor inom gårdsbrukssektorn

4) till ordnande av riksomfattande samord-
ning och rådgivning när det gäller bioenergi
och till utbildnings- och informationsprojekt

5) till andra utbildnings- och informations-
projekt som gäller bioenergi samt andra utred-
ningsprojekt än de som nämns i punkterna 1
och 2.

Anslaget får även användas till avlönande av
personal motsvarande högst 15 årsverken för
viss tid för ovan nämnda projekt utan att det to-
tala antalet anställda inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde ökar och
till andra konsumtionsutgifter.

Understöd kan beviljas företag, statens in-
rättningar, kommuner och andra sammanslut-
ningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut beträffande överföringsutgifter-
na.

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i den ordinarie budgeten och i den fjärde
tilläggsbudgeten för 2010 återtas 5 500 000
euro och det beloppet återbudgeteras för år
2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utbetalningar på grund av ge-
nomförande av projekt och energiprogrammet
för gårdsbruksenheter, vilka fått beslut om be-
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viljat understöd skjuts upp till åren 2013 och
2014. 

I den ordinarie budgeten och den fjärde till-
läggsbudgeten för 2010 budgeterades ett an-
slag på sammanlagt 8 069 000 euro för under-
stöd för bioenergiproduktion, varav drygt 6
miljoner euro beviljades i investeringsunder-
stöd i slutet av 2010. Understöd betalas enligt
hur projekten framskrider. En del av projekten
har framskridit så att de slutförs i slutet av 2012
eller under 2013. För genomförande av energi-
programmet för gårdsbruksenheter anvisades
från det anslag som budgeterades för 2010 ca 2

miljoner euro, varav tillsvidare endast ca
20 000 euro har använts. Utbetalningarna av de
understöd som beviljats för projekt kommer att
ske åren 2013 och 2014, varvid anslaget i bud-
geten för 2010 inte längre står till förfogande.

Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04.

2012 III tilläggsb. 5 500 000
2012 II tilläggsb. —
2011 bokslut 10 855 000
2010 bokslut 8 069 000

10.  Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av lands-
bygden (förslagsanslag)

Fullmakt       
Motiveringen till momentent ändras så att

det år 2012 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 78 908 000 euro, varav 1 737 000 euro i en-
lighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland hänför sig till landskapet Kaja-
naland.

F ö r k l a r i n g :  I den ordinarie budgeten
och den andra tilläggsbudgeten för innevaran-
de år har fullmakten dimensionerats till

75 202 000 euro, varav 1 710 000 euro hänför
sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de
projekt inom ramen för programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland
som avslutats, avbrutits eller inte har genom-
förts har en fullmakt på 3 706 000 euro dragits
in, varav 27 000 euro hänför sig till landskapet
Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegri-
per inte bredbandsprojekt och inte tekniskt bi-
stånd. Den indragna fullmakten återbudgeteras
i syfte att främja att programmet genomförs i
sin helhet. 

Ökning av fullmakt (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland (program-
perioden 2007—2013)1) 75,202 3,706 78,908
— varav bredbandsprojekt 5,500 - 5,500
— varav Kajanaland 1,710 0,027 1,737
— varav tekniskt bistånd 4,792 - 4,792
Alla sammanlagt 75,202 3,706 78,908

1)  Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 77 000 000
2011 bokslut 51 123 282
2010 bokslut 38 443 959

62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Fullmakt       
Motiveringen till momentent ändras så att

det år 2012 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 69 267 000 euro, varav 1 991 000 euro i en-

lighet med lagen om ett förvaltningsförsök i
Kajanaland hänför sig till landskapet Kaja-
naland.

F ö r k l a r i n g :  I den ordinarie budgeten
och den andra tilläggsbudgeten för innevaran-
de år har fullmakten dimensionerats till
65 777 000 euro, varav 1 954 000 euro hänför
sig till landskapet Kajanaland. I fråga om de
projekt inom ramen för programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland
som avslutats, avbrutits eller inte har genom-
förts har en fullmakt på 3 490 000 euro dragits
in, varav 37 000 euro hänför sig till landskapet
Kajanaland. Den indragna fullmakten inbegri-
per inte tekniskt bistånd. Den indragna full-
makten återbudgeteras för att befrämja att
medlen inom ramen för programmet utnyttjas
till fullt belopp.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 73 000 000
2011 bokslut 52 554 334
2010 bokslut 38 982 798

20.  Jordbruk

42. Ersättning för skördeskador (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 050 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag på
3 400 000 euro som budgeterats under mo-

mentet i den ordinarie budgeten för 2010 åter-
tas en del på 1 050 000 euro som inte använts
och det beloppet återbudgeteras för år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av beredskap för skördeskador år
2012. Skördeskadorna bedöms vara större än i

Ökning av fullmakt (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland (program-
perioden 2007—2013)1) 65,777 3,490 69,267
— varav Kajanaland 1,954 0,037 1,991
— varav tekniskt bistånd 5,857 - 5,857
Alla sammanlagt               65,777 3,490 69,267

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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genomsnitt som en följd av de exceptionella
väderleksförhållandena 2012. 

Tilläggsanslaget utgörs i sin helhet av åter-
budgetering av det anslag som återtas. Återta-
gandet av anslaget har beaktats i inkomstpos-
ten under moment 12.39.04.

2012 III tilläggsb. 1 050 000
2012 budget 3 400 000
2011 bokslut 3 400 000
2010 bokslut 3 400 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på
landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  14 700 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Fram till mitten av augusti
2012 har det betalats räntestöd till ett belopp av
ca 10 206 000 euro. År 2012 behövs det upp-
skattningsvis ett anslag på 23 000 000 euro,
och därför minskas anslaget under momentet
med 14 700 000 euro. Avdraget föranleds av
den låga räntenivån och av att antalet investe-
ringar varit mindre än väntat.

2012 III tilläggsb. -14 700 000
2012 budget 37 700 000
2011 bokslut 16 712 579
2010 bokslut 13 934 705

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
250 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av anskaffning av forskningsappara-
tur som behövs för att uppfylla de förpliktelser
som avses i EU:s förordningar angående in-

samling av uppgifter (199/2008 och 665/
2008).

2012 III tilläggsb. 250 000
2012 II tilläggsb. 302 000
2012 budget 16 926 000
2011 bokslut 17 303 000
2010 bokslut 16 289 000

50.  Vattenhushållning

48. Ersättande av skador som förorsakats av
exceptionella översvämningar (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
780 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag på
841 000 euro som budgeterats under momentet
i den ordinarie budgeten för 2010 återtas en del
på 780 000 euro som inte använts och det be-
loppet återbudgeteras för år 2012.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av beredskap för ersättningar för
översvämningsskador år 2012. Översväm-
ningsskadorna bedöms vara större än i genom-
snitt som en följd av de exceptionella väder-
leksförhållandena 2012. Syftet med åtgärden
är dessutom att skapa beredskap för eventuella
ersättningar för översvämningsskador 2013.

Tilläggsanslaget utgörs i sin helhet av åter-
budgetering av det anslag som återtas. Återta-
gandet av anslaget har beaktats i inkomstpos-
ten under moment 12.39.04.
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2012 III tilläggsb. 780 000
2012 budget 841 000
2011 bokslut 841 000
2010 bokslut 841 000

60.  Skogsbruk

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att Finlands skogscentral, som är borgenär och ägare
i Taimi-Tapio Oy, beviljas ett bemyndigande enligt 17 § i lagen om Finlands skogscentral (418/
2011) att efterskänka masskuldebrevslån till ett belopp av högst 420 000 euro inklusive räntor,
som Finlands skogscentral tecknat i Taimi-Tapio Oy, utan krav på motsäkerhet, samt rätt att ställa
nödvändig borgen eller pant eller ingå andra förbindelser i arrangemang som gäller Taimi-Tapio
Oy:s affärsverksamhet och ägararrangemang för högst 200 000 euro, på det villkor i fråga om
båda ovan nämnda bemyndiganden att Finlands skogscentral samtidigt avstår från sina aktier i
Taimi-Tapio Oy och frigör sig från allt övrigt ansvar i Taimi-Tapio Oy. Lånen kan dock efter-
skänkas och förbindelser ingås endast, om det då tillstånd för åtgärderna beviljas och beslut om
dem fattas kan bedömas att Taimi-Tapio Oy:s ekonomiska situation är sådan att den uppfyller
motsvarande villkor som gäller för möjligheterna att bevilja statsunderstöd. 

Dessutom kompletteras motiveringen till kapitlet så att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio,
som är borgenär och ägare i Taimi-Tapio Oy, beviljas ett bemyndigande enligt 6 § i lagen om
skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) att efterskänka masskuldebrevs-
lån till ett belopp av högst 652 000 euro som utvecklingscentralen har tecknat i Taimi-Tapio Oy,
och högst 186 000 euro i efterställda kapitallån utan säkerhet, utan krav på motsäkerhet, samt rätt
att ställa nödvändig borgen eller pant eller ingå andra förbindelser i arrangemang som gäller Tai-
mi-Tapio Oy:s affärsverksamhet och ägararrangemang för högst 500 000 euro, på det villkor i
fråga om båda ovan nämnda bemyndiganden att Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samtidigt
avstår från sina aktier i Taimi-Tapio Oy och frigör sig från allt övrigt ansvar i Taimi-Tapio Oy.
Lånen kan dock efterskänkas och förbindelser ingås endast, om det då tillstånd för åtgärderna be-
viljas och beslut om dem fattas kan bedömas att Taimi-Tapio Oy:s ekonomiska situation är sådan
att den uppfyller motsvarande villkor som gäller för möjligheterna att bevilja statsunderstöd. 

 Statsbidrag eller egendom som har skaffats med statsbidrag får inte användas för finansiering
av åtgärderna.

F ö r k l a r i n g :  Finlands skogscentral (till utgången av 2011 de regionala skogscentralerna)
och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio idkade plantproduktion som egen verksamhet fram
till 1990-talet. Efter det bolagiserades produktionsverksamheten. Enligt riksdagens och jord- och
skogsbruksministeriets riktlinjer bör Finlands skogscentral och Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio avstå från ägande som hänför sig till plantproduktion. 

Taimi-Tapio Oy:s strukturarrangemang förutsätter att de masskuldebrevslån och kapitallån in-
klusive upplupna räntor på dessa som ägarna Finlands skogscentral och Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio har tecknat i Taimi-Tapio Oy och som uppgår till ett belopp av sammanlagt
1 258 000 euro efterskänks. Av detta utgör Finlands skogscentrals andel 420 000 euro och Skogs-
brukets utvecklingscentral Tapios andel 838 000 euro. Taimi-Tapio Oy:s ekonomiska situation
medger inte en återbetalning av dessa lån under kommande år. Dessutom kan de arrangemang
som gäller Taimi-Tapio Oy:s verksamhet och ägararrangemangen förutsätta säkerheter och för-
bindelser för vilka det krävs bemyndiganden. 
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I enlighet med 17 § 2 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) får Finlands skogs-
central inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings vägnar och inte heller finan-
siera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av riksdagen i samband med statsbudgeten
beviljat bemyndigande och ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd. 

I enlighet med 6 § 2 mom. i den lag som gäller Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (1474/
1995) får utvecklingscentralen inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings väg-
nar och inte heller finansiera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av riksdagen i sam-
band med statsbudgeten beviljat bemyndigande och ett av jord- och skogsbruksministeriet sär-
skilt givet tillstånd. 

Tapios andel av de lån som ska efterskänkas, sammanlagt 838 000 euro inklusive räntor, består
av de masskuldebrevslån som Tapio tecknat, sammanlagt 186 000 euro, samt efterställda kapital-
lån utan säkerhet som Tapio har beviljat Taimi-Tapio Oy, till ett sammanlagt belopp av 652 000
euro. 
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500
000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget ska användas för att inrätta ett kompe-
tens- och samarbetsnätverk som betjänar
forsknings- och utvecklingsbehov inom den
nya informations- och kommunikationstekni-
ken (IKT) och mediebranschen. Nätverket
kompletterar det nuvarande fältet för forsk-
nings- och innovationsfinansieringen genom
att skapa närmare samarbete än tidigare mellan
de olika parterna. Avsikten är att skapa ett öp-
pet och oberoende kompetenscentrum för
forsknings- och utvecklingsinformation vars
syfte är att främja sådan verksamhet där infor-
mations- och kommunikationsteknik utnyttjas.
Anslaget täcker personalutgifter och utgifter
för köpta tjänster som föranleds av anskaffning
av behövliga utbildnings- och IKT-tjänster
samt övriga sakkunnigtjänster i anslutning till
inrättandet av nätverket och inledandet av sam-
arbetet.

2012 III tilläggsb. 500 000
2012 II tilläggsb. 240 000
2012 budget 20 428 000
2011 bokslut 23 827 000
2010 bokslut 22 882 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommuni-
kationsministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 153 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av föreslagna anslagsändringar och
beräknad användning av de skattefria ansla-
gen.

2012 III tilläggsb. 2 153 000
2012 II tilläggsb. 5 065 000
2012 budget 386 600 000
2011 bokslut 333 986 053
2010 bokslut 360 094 264

10.  Trafiknätet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på

7 460 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ökning av inlösen och ersätt-
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ning av trafikprojekt samt en ökning av förrätt-
ningsutgifterna.

2012 III tilläggsb. 7 460 000
2012 II tilläggsb. 7 100 000
2012 budget 35 000 000
2011 bokslut 40 483 732
2010 bokslut 38 283 875

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 925 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras ge-

nom att Trafikverket får ingå förbindelser
inom ramen för projektet Förbättrande av ser-
vicenivån i Mellersta Böle för högst 5,6 miljo-
ner euro så att användningen av fullmakten
föranleder utgifter under senare år.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att beloppet av det TEN-stöd från
EU som intäktsförts under moment 12.31.10
anvisas för utbyggnad av trafikledsnätet. Slut-
delen av TEN-stödet för 2009 för projektet rv
5 Lusi—S:t Michel, uppgående till 1 795 000
euro, och den mellanliggande betalningen av
TEN-stödet för 2007 för Ringbaneprojektet,
uppgående till 521 000 euro, har intäktsförts
under moment 12.31.10 redan i den ordinarie

budgeten för innevarande år och ett belopp på
609 000 euro motsvarar det TEN-stöd från EU
som i denna tilläggsbudget intäktsförts under
moment 12.31.10. Tilläggsanslaget uppgår till
sammanlagt 2 925 000 euro och det är avsett
för planering av nya utvecklingsprojekt.

 För projektet Förbättrande av servicenivån i
Mellersta Böle har i budgeten för 2008 bevil-
jats en fullmakt på 39,2 miljoner euro under
moment 31.40.78. Fullmakten har i den tredje
tilläggsbudgeten för 2011 justerats till en full-
makt på 50,0 miljoner euro. De utgifter som
föranleds av användningen av fullmakterna
inom projekten har blivit lägre än de avtalspri-
ser som antecknats i bokföringen av fullmak-
terna till följd av ändringar i planeringslös-
ningarna, avbrott i entreprenaderna och entre-
prenadavtal om löpande räkning med
kostnadstak. Genom att fullmakten att ingå av-
tal förnyas beträffande 5,6 miljoner euro ga-
ranteras att det påbörjade projektet kan slutfö-
ras. Kostnaderna för projektet hålls inom ra-
men för den fullmakt på sammanlagt 50
miljoner euro som beviljats tidigare. Med an-
ledning av det som anförts ovan föreslås det
inte någon ökning av anslaget för projektet.

2012 III tilläggsb. 2 925 000
2012 II tilläggsb. 6 947 000
2012 budget 444 653 000
2011 bokslut 66 700 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

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

Under momentet dras det av  5 420 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Det beräknas att stöd beta-
las till ett belopp av 81 000 000 euro år 2012.
Användningen av anslaget baserar sig på en
uppskattning av antalet lastfartyg och passage-
rarfartyg i handelsfartygsförteckningen år

2012 och det beräknade genomsnittliga stödet.
Beträffande lastfartygen kan man förutse att
det anslag som i den ordinarie budgeten för
innevarande år reserverats för ändamålet inte
kommer användas i dess helhet, eftersom anta-
let fartyg som ansöker om stödet förutspås vara
lägre än de 106 fartyg som beräknats i budge-
ten. Därtill har den andel av besättningen som
består av medborgare från länder utanför EU
ökat, vilket påverkar det stöd som betalas.
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2012 III tilläggsb. -5 420 000
2012 budget 86 420 000
2011 bokslut 77 969 378
2010 bokslut 78 138 837

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
260 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utgifterna för ordnandet av en
auktion enligt lagen om auktion av vissa radio-
frekvenser (462/2009). Utgifterna består av
kostnader för anskaffning av ett system som
behövs för auktionen samt personalkostnader
och övriga kostnader för ordnandet av auktio-
nen. För att täcka kostnaderna tar Kommunika-
tionsverket också ut en deltagaravgift på
65 000 euro av de företag som deltar i auktio-
nen. Fem företag beräknas delta i auktionen,
varvid intäkterna uppgår till sammanlagt 325
000 euro. Beloppet har beaktats i budgetpropo-
sitionen för 2013 under moment 11.19.04. 

2012 III tilläggsb. 260 000
2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 8 845 000
2011 bokslut 7 806 000
2010 bokslut 7 495 000

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för
elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  4 100 000  euro.
Anslaget får användas till
1) betalning av statsunderstöd för anlägg-

ningsinvesteringar i en utvecklings- och test-
miljö för molntjänster, inklusive maskinan-
skaffningar

2) betalning av statsunderstöd för under-
hålls- och verksamhetsutgifter i det inledande
skedet när en utvecklings- och testmiljö för
molntjänster anläggs

3) utvecklingsprojekt som gäller elektronis-
ka tjänster.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen
beträffande överföringsutgifterna. Anslaget får
också användas till betalning av konsumtions-
utgifter.

F ö r k l a r i n g :  En utvecklings- och test-
miljö för molntjänster producerar infrastruktur
för utveckling av tjänster för företagen och för-
valtningen så att dessa kan utveckla och ta i
bruk lösningar inom  molnplattformen samt ut-
veckla nya tjänster av datalagren. Den offentli-
ga förvaltningen, företagsacceleratorerna,
forsknings- och utbildningssektorn och företa-
gen kan utnyttja molnmiljön för sina utveck-
lingsprojekt avseende kompetens, datalager
och tjänster samt för att först testa sina tjänster
i en icke-kommersiell miljö. Utvecklings- och
testmiljön för molntjänsterna innefattar dessut-
om en plan för en utvecklingsmiljö för den of-
fentliga sektorns elektroniska tjänster (JUL-
KICT-Lab) som fungerar som en utvecklings-
plattform för pilotprojekt för tjänster inom den
offentliga sektorn och gör det möjligt att ut-
veckla offentliga elektroniska tjänster.

Det beräknas att av anslaget används 2 440
000 euro för byggande av teknisk infrastruktur,
700 000 euro för redskap och ett laboratorium
för utveckling av tjänster och tillämpningar
samt 700 000 euro för utbildning. Avsikten är
att högst 260 000 euro av anslaget används för
utveckling av elektroniska tjänster i samband
med projektet för tillväxt, innovation, digitala
tjänster och evolution.

2012 III tilläggsb. 4 100 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
överföringsutgifter som föranleds av projekt
som finansieras med medel från EU:s SOLID-
fond.

F ö r k l a r i n g :  Genom en utvidgning av
motiveringen till momentet möjliggör man be-
talningen av överföringsutgifter för projekt
som finansieras från SOLID-fonden.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. 1 008 000
2012 budget 53 667 000
2011 bokslut 52 201 000
2010 bokslut 52 628 000

20.  Innovationspolitik och företagens internationalisering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att 2012 får nya finansieringsbeslut fat-
tas till ett belopp av högst 445 140 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att av tillägget
på 8 000 000 euro av engångsnatur till bevill-
ningsfullmakten ska 6 000 000 euro användas
för ett till små och medelstora företag riktat
program för utveckling av nätförsäljningen
och marknadsföringsberedskapen och
2 000 000 euro för utvecklingsprojekt för grön
IKT och smarta stadsmiljöer. Tillägget till be-

villningsfullmakten ansluter sig på grund av
den plötsliga strukturomvandlingen inom IKT-
klustret till åtgärder som genomförs i snabb
takt.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
500 000 euro år 2012, 3 200 000 euro år 2013,
2 400 000 euro år 2014 och 1 900 000 euro år
2015.

2012 III tilläggsb. 500 000
2012 budget 431 016 000
2011 bokslut 450 569 838
2010 bokslut 316 999 269
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43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att 2012 får nya understöd beviljas till ett
belopp av 20 692 000 euro.

F ö r k l a r i n g :   Avsikten är att tillägget
på 3 000 000 euro till fullmakten ska användas
för att skaffa de utredningar och andra externa
sakkunnigtjänster som behövs för att åtgärda
de plötsliga strukturomvandlingar inom IKT-
klustret som hänför sig till marknadsföringen
av Finland som ett för utländska investeringar
och FoU-verksamhet intressant investerings-
objekt. 

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av 2
000 000 euro år 2013,  750 000 euro år 2014
och 250 000 euro år 2015.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 25 861 000
2011 bokslut 20 848 284
2010 bokslut 20 390 163

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersätt-
ningar för Finnvera Abp:s förluster (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
11 550 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 12 000 000 euro på
grund av att kredit- och borgensförlusterna va-
rit större än väntat och som avdrag 450 000
euro på grund av att räntestödsbeloppet varit
mindre än väntat.

2012 III tilläggsb. 11 550 000
2012 budget 40 611 000
2011 bokslut 35 464 006
2010 bokslut 35 103 152

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (re-
servationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att det
anslag på 16 000 000 euro som beviljats i den
tredje tilläggsbudgeten för 2011 även får an-
vändas till innovationsstöd i enlighet med
statsrådets förordning om statsunderstöd för
innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012).

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en möjliggör att det anslag som beviljats i den
tredje tilläggsbudgeten för 2011 kan användas
för projekt i enlighet med den nya förordning-
en om innovationsstöd.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 17 100 000
2011 bokslut 16 000 000
2010 bokslut —

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

13 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

beror på att lönegaranti betalas ut till ett större
belopp än beräknat.

2012 III tilläggsb. 13 000 000
2012 budget 24 000 000
2011 bokslut 33 340 870
2010 bokslut 35 066 500
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64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att det belopp som betalts ut som
understöd i sysselsättningsfrämjande syfte va-
rit större än beräknat.

2012 III tilläggsb. 3 500 000
2012 II tilläggsb. -340 000
2012 budget 15 956 000
2011 bokslut 12 803 117
2010 bokslut 21 166 697

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
150 000 000  euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till betalning av
kostnader som tas ut hos låntagaren i samband

med ränta eller på annat sätt och som orsakas
av åtgärder som behövs för skyddet mot de
ränte- och valutarisker som föranleds Stats-
kontoret av lån som beviljats för refinansie-
ringsverksamhet och till betalning av valuta-
kursdifferenserna i anslutning till lån.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
beror på att de projekt som ska refinansieras
genomförs i en snabbare tidtabell än beräknat.
Ibruktagandet av det nya system för finansie-
ring i form av krediter som baserar sig på Finn-
vera Abp:s medelsanskaffning har också för-
dröjts jämfört med den ursprungliga uppskatt-
ningen. Ändringen av motiveringen möjliggör
betalningen av de åtaganden som beror på va-
lutakursdifferenser.

2012 III tilläggsb. 150 000 000
2012 II tilläggsb. 400 000 000
2012 I tilläggsb. 100 000 000
2012 budget 400 000 000
2011 bokslut 294 820 298
2010 bokslut 4 143 520

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till finansie-
ringsbeslut gällande de ändamål som anges i
10 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-
naland (343/2003) samt till betalning av utgif-
terna för sådana beslut även efter att förvalt-
ningsförsöket i Kajanaland har avslutats.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en möjliggör att det anslag som överförs från
2012 i normal ordning kan användas för de ur-
sprungliga ändamålen efter att förvaltningsför-
söket avslutats.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. 2 470 000
2012 budget 46 189 000
2011 bokslut 56 216 000
2010 bokslut 63 174 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram och målprogrammet Europeis-
ka grannskaps- och partnerskapsinstrumentet
(ENPI CBC) under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
åtaganden som föranleds av förbindelser i an-
slutning till program inom EU:s programperi-
od 1995—1999 och till betalning av Finlands
åtaganden enligt artikel 24 (reduktion, suspen-
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sion och upphävande av stöd) i rådets förord-
ning (EEG) nr 2082/1993.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motivering-
en möjliggör betalningen av Finlands åtagan-
den i anslutning till program inom EU:s pro-
gramperiod 1995—1999.

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

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 526 395 000
2011 bokslut 474 660 446
2010 bokslut 371 667 919
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

21. Produktivitetsanslag för social- och häl-
sovårdsministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  400 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 33.02.05.

2012 III tilläggsb. -400 000
2012 II tilläggsb. -277 000
2012 budget 703 000

02.  Tillsyn

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
400 000  euroa.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring
från moment 33.01.21 och föranleds av att re-
gistret över yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården (Terhikki) revideras.

2012 III tilläggsb. 400 000
2012 II tilläggsb. 352 000
2012 budget 13 991 000
2011 bokslut 14 884 000
2010 bokslut 14 655 000

66. Samarbete mellan Finland och Ryssland
om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till avlönande
av personal motsvarande högst fem årsverken
samt för betalning av andra utgifter på grund
av detta.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförs ovan föreslås det inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 1 500 000
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03.  Forskning och utveckling

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en utredning om inrättande av en
central för utveckling av social- och hälso-
vårdstjänster för medborgare i enlighet med

det förslag som lagts fram av arbetsgruppen
Finlands ICT-kluster 2015.

2012 III tilläggsb. 200 000
2012 budget 10 280 000
2011 bokslut 7 100 000
2010 bokslut 7 340 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

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

Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 7 800 000 euro användas till
betalning av statens andel av kostnaderna för
servicefonden för Nationella hälsoarkivet i en-
lighet med 2 och 5 § i lagen om statens andel
av kostnaderna för riksomfattande informa-
tionssystemtjänster inom hälso- och sjukvår-
den.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförs ovan föreslås det inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2012 III tilläggsb. —
2012 II tilläggsb. 6 230 000
2012 budget 148 770 000
2011 bokslut 137 400 000
2010 bokslut 131 600 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas
av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgiftsposten för stödet för
hemvård av barn har preciserats.

2012 III tilläggsb. 300 000
2012 budget 2 000 000
2011 bokslut 1 503 520
2010 bokslut 951 843

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpen-
ning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  60 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att kalkylen över förmångsutgifter
har preciserats.

2012 III tilläggsb. -60 000 000
2012 budget 1 010 000 000
2011 bokslut 701 500 000
2010 bokslut 810 766 505
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
90 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter
har ökat.

2012 III tilläggsb. 90 000 000
2012 II tilläggsb. —
2012 budget 1 082 000 000
2011 bokslut 909 777 680
2010 bokslut 807 686 800

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter
har ökat.

2012 III tilläggsb. 10 000 000
2012 budget 33 000 000
2011 bokslut 27 000 000
2010 bokslut 21 200 000

56. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter
har ökat.

2012 III tilläggsb. 10 000 000
2012 budget 41 200 000
2011 bokslut 35 421 000
2010 bokslut 35 510 804

30.  Sjukförsäkring

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

Under momentet dras det av  15 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att kalkylen över förmångsutgifter
har preciserats.

2012 III tilläggsb. -15 000 000
2012 II tilläggsb. 300 000
2012 budget 1 345 300 000
2011 bokslut 1 220 176 624
2010 bokslut 1 232 946 117

40.  Pensioner

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

Under momentet dras det av  35 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att intäktskalkylen över försäk-

ringspremier och kalkylen över förmånsutgif-
ter har preciserats.

2012 III tilläggsb. -35 000 000
2012 budget 85 000 000
2011 bokslut 57 700 000
2010 bokslut 105 300 000
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60. Statens andel i de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen och vissa andra lagar
(förslagsanslag)

Under momentet dras det av  17 000 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att kalkylen över förmångsutgifter
har preciserats.

2012 III tilläggsb. -17 000 000
2012 II tilläggsb. 500 000
2012 budget 3 665 700 000
2011 bokslut 3 538 509 197
2010 bokslut 3 326 867 781

70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga

20. Anskaffning av vaccin (reservationsan-
slag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av utgifter
och ersättningar för anskaffning och vidarebe-
fordran av vaccin som med stöd av 11, 12 och
12 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/
1986) tillhandahålls gratis och används vid
vaccineringstillfällen samt för användningsfö-
reskrifter på finska och svenska, för utveckling
av systemet för uppföljning av vaccinationers
verkningar, täckning och säkerhet, för obliga-
torisk upplagring, för systemet för vaccindist-
ribution och till betalning av andra utgifter och

ersättningar för genomförandet av det allmän-
na vaccineringsprogrammet.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget också får användas
till avlönande av personal motsvarande högst
två årsverken samt för betalning av andra ut-
gifter på grund av detta.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som
anförs ovan föreslås det inte något tilläggsan-
slag under momentet.

2012 III tilläggsb. —
2012 budget 22 890 000
2011 bokslut 25 390 000
2010 bokslut 22 540 000

90.  Understöd från Penningautomatföreningen

50. Understöd till sammanslutningar och
stiftelser för främjande av hälsa och social väl-
färd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  8 820 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget
föranleds av att de ansökningar om understöd
som hänför sig till organisationshuset i Vall-
gård delvis har avslagits. Statsrådet beslutade
den 2 februari 2012 om fördelningen av under-
stöden för 2012. Då uppsköts beslutet gällande
de ansökningar som hänför sig till organisa-
tionshuset i Vallgård så att de fattas först i sam-
band med den kompletterade fördelningen.

Statsrådet beslutade den 14 juni 2012 om den
kompletterade fördelningen av understöd i en-
lighet med ett förslag från Penningautomatför-
eningens styrelse. I förhållande till det för-
slagsanslag som fastställdes i budgeten för
2012 uppgick det belopp av avkastningen från
2011 som lämnades ofördelat till 8 820 000 eu-
ro. 

2012 III tilläggsb. -8 820 000
2012 budget 291 000 000
2011 bokslut 268 200 000
2010 bokslut 278 200 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöminis-
teriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av
1 550 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den mervärdesskatt som hänför
sig till de anslag från föregående år som över-

förts från moment 35.10.77, som slopats i bud-
geten för 2012 . 

2012 III tilläggsb. 1 550 000
2012 budget 6 350 000
2011 bokslut 7 748 003
2010 bokslut 8 464 906

10.  Miljö- och naturvård

88. Höjning av aktiekapital (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900
000 euro.

Anslaget får användas till att betala den stat-
liga finansieringsandel som hänför sig till höj-
ningen av aktiekapitalet i Nouxcentret Ab.

F ö r k l a r i n g :  Nouxcentret Ab låter upp-
föra Finlands Naturcentrum Haltia i Noux na-
tionalpark, där staten, Esbo stad och Solvalla
Nedre Ab är delägare. Naturcentrumet är ett
nationellt utställnings- och evenemangscen-
trum som helt är byggt i trä, som presenterar

Finlands natur. Haltiacentrumet är ett exempel
på högklassigt träbyggande med stränga miljö-
och energikrav. De totala kostnaderna för pro-
jektet blir större än beräknat. Tilläggskostna-
derna föranleds främst av att planeringen av
träkonstruktionerna är krävande och att denna
teknik för träbyggande är ny i Finland. Aktie-
kapitalet uppgår för tillfället till 15 460 000 eu-
ro. Avsikten är att höja aktiekapitalet med to-
talt 2 400 000 euro, av vilket statens andel är
högst 1 900 000 euro. 

2012 III tilläggsb. 1 900 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  128 700 000

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

na har justerats i enlighet med utfallet av ränte-
utgifterna, upplåningen och utvecklingen av
räntenivåerna. Nedgången i räntenivåerna
inom euroområdet har inverkat på sänkningen.
Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som
beräkningsantagande använts marknadsränte-
nivåerna vid kalkyleringstidpunkten: 0,65 %
kort ränta för ränteperioder på under tre år och
1,83 % lång ränta för ränteperioder på över tre
år.

2012 III tilläggsb. -128 700 000
2012 II tilläggsb. -217 000 000
2012 budget 2 146 000 000
2011 bokslut 1 874 285 704
2010 bokslut 1 866 617 328

Specifikation av förändringarna (mn euro)

Serieobligationslån -72,7
Övriga obligationslån -26,0
Skuldförbindelselån -30,0
Sammanlagt -128,7


