FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012
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III tilläggsbudgeten för 2012
Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012:
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-660 000 000

01. Skatt på grund av inkomst och förmögenhet
02. Samfundsskatt, avdrag .....................................................................

-220 000 000
-220 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, avdrag ....................................................................

-54 000 000
-54 000 000

08. Punktskatter
07. Energiskatter, avdrag .......................................................................

-197 000 000
-197 000 000

10. Övriga skatter
03. Bilskatt, avdrag ................................................................................
08. Avfallsskatt, avdrag .........................................................................

-189 000 000
-179 000 000
-10 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....

32 938 000
9 003 000
9 003 000
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25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster, tillägg ......................................................
20. Utsökningsavgifter, tillägg ...............................................................

11 500 000
4 500 000
7 000 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, tillägg .......................................................................................

690 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag ..................................................................................................

-1 334 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster, avdrag ......................................................
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg .................................................................................

-9 877 000
-9 891 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg ....................

13 000 000
13 000 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet, avdrag ....

-8 820 000
-8 820 000

39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg .........................................

18 776 000
-10 000 000
28 776 000

690 000

-1 334 000

14 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

-6 700 000

01. Ränteinkomster
05. Räntor på övriga lån, avdrag ............................................................

-6 700 000
-6 700 000

Avdelning 15
15. LÅN

552 243 000

01. Lån som återbetalas till staten
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg ..................................................

122 000 000
122 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .....................................

430 243 000
430 243 000

Inkomstposternas totalbelopp:
-81 519 000
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ANSLAG
Huvudtitel 21
euro
21. RIKSDAGEN

1 500 000

10. Riksdagens kansli
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................

1 500 000
1 500 000

Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT

30 000

02. Republikens presidents kansli
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg .............

30 000
30 000

Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI

42 000

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

42 000
42 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

4 975 000

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg ...................................................................................................
74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg .................................

4 450 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) ..................................................................................................

—
—

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg ...

525 000
525 000

2 450 000
2 000 000
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Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9 850 000

01. Ministeriet och förvaltningen
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg ......................................................................................

9 350 000

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg

500 000
500 000

5 500 000
3 850 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

19 514 000

01. Förvaltning
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg ........
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag
2 år) ..................................................................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................

11 040 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................

2 421 000
—

40. Invandring
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg

6 053 000
6 053 000

40 000
—
11 000 000

2 421 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-71 877 000

01. Försvarspolitik och förvaltning
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) .......................................................................

19 025 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag .

-90 902 000
3 000 000
-93 902 000

19 025 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-86 618 000

01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

750 000
750 000

20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter ................................................................................

—
—

40. Statens region- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .......

—
1 500 000
-1 500 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag .................................

-1 638 000
-1 638 000

90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), avdrag .....................................................................................
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) .......................................

-730 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag .......................................

-75 000 000
-75 000 000

92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag ..............
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens
grundkapital (reservationsanslag 3 år) .............................................

-20 000 000
-20 000 000

99. Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år) .......................................................................................

10 000 000

-730 000
—

—

10 000 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag .................
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag ............

727 000
-56 000
-28 000
-28 000
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40. Högskoleundervisning och forskning
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), avdrag ........................................

-28 000

80. Konst och kultur
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................

811 000
387 000

-28 000

80 000
344 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 620 000

01. Förvaltning
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) .........

6 000 000
500 000
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
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag),
avdrag ...............................................................................................

-13 650 000
1 050 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................

250 000

—

-14 700 000

250 000
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50. Vattenhushållning
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................................
60. Skogsbruk

7

780 000
780 000
—

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

11 978 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ..............................................

2 653 000

10. Trafiknätet
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg ..........................................................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg .......

10 385 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag), avdrag ....................................................

-5 420 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg ...................................................................................................
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år) ...........................................................................

500 000
2 153 000

7 460 000
2 925 000

-5 420 000
4 360 000
260 000
4 100 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

185 550 000

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

—

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ....................................................................

500 000

—

500 000
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43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) ..................................................................................................

—

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg ..........................................................
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg ...............................................
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg ................................................................
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg ..........................................................................

185 050 000

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 grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) ................................................

—
—

18 550 000
—
13 000 000
3 500 000
150 000 000

—

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 320 000

01. Förvaltning
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ................................

-400 000

02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................

400 000

03. Forskning och utveckling
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg .....................

200 000
200 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) ......
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................

300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag ..................................................................................................

50 000 000

-400 000

400 000
—

—
300 000

-60 000 000
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg .........
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg .........

90 000 000
10 000 000
10 000 000

30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag), avdrag ...................................................................

-15 000 000

40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), avdrag .....................................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag .......................................

-52 000 000
-35 000 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) .............................

—
—

90. Understöd från Penningautomatföreningen
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag), avdrag .................................

-8 820 000

-15 000 000

-17 000 000

-8 820 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 450 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader
29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag), tillägg ....................................................................

1 550 000

10. Miljö- och naturvård
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) ............................

1 900 000
1 900 000

1 550 000

Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

-128 700 000

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ...............................

-128 700 000
-128 700 000

Anslagens totalbelopp:
-81 519 000
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INKOMSTPOSTER
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.
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 54 000 000 euro.
08. Punktskatter
07. Energiskatter
Under momentet dras det av 197 000 000 euro.
10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet dras det av 179 000 000 euro.
08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.

645/2012

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 9 003 000 euro.
25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 500 000 euro.
20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro.
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 690 000 euro.
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 1 334 000 euro.
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet dras det av 9 891 000 euro.
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 14 000 euro.
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32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 13 000 000 euro.
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
Under momentet dras det av 8 820 000 euro.
39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 28 776 000 euro.
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 euro.
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Avdelning 15
LÅN
01. Lån som återbetalas till staten
04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 122 000 000 euro.
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 430 243 000 euro.
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ANSLAG
Huvudtitel 21
RIKSDAGEN
10. Riksdagens kansli
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT
02. Republikens presidents kansli
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro.
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 450 000 euro.
74. Husbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
III
dispositionsplan tilläggsbudgeten

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 krishanteringsinsatser
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

601 000

-

601 000

8 912 000

-

8 912 000

49 982 000

-

49 982 000

11.

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM
Somalia

14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i
Libanon
Sammanlagt

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 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 ministeriet och Nederländernas utrikesministerium.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsplan

II
tilläggsbudg.

Ändrad
dispositionsplan

III tilläggsbudgeten

1. Multilateralt utvecklingssamarbete

255 090 000

-5 000 000

-

250 090 000

2. Utvecklingssamarbete med
enskilda länder och regionera

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

103 000 000

-

-

103 000 000

16 500 000

-

-

16 500 000

883 684 000

+9 311 000

+525 000

893 520 000

8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete,
Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet
9. Räntestöd
Sammanlagt

a. 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 samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesdepartement.
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 850 000 euro.
10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (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).
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (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 ansvar och utgifterna för projektet kan nettobudgeteras under momentet.
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29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 000 euro.
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 anslutning till Kymmenedalens museum.
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (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 momentet i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 återtas den del på 2 421 000 euro som inte använts och beloppet
återbudgeteras för år 2012.
40. Invandring
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 053 000 euro.
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 inom den offentliga förvaltningen
ger upphov till
2) till avlönande av personal motsvarande högst 51 årsverken i uppgifter för viss tid.
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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.
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får även användas högst 272 000
euro till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda
verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang.
Fullmakter
Det maximala beloppet för den beställningsfullmakt som beviljades år 2011 för anskaffning av
sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter (beställningsfullmakten för omkostnader år 2011) minskas med 6 781 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 75 910 000 euro åren 2011—2014.
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 93 902 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 88 824 000 euro användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar 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 beställningsfullmakten för beredskapsförbandens utrustning
(VYV 1) förlängs till 2018 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten på sammanlagt 1 034 019 000 euro ändras.
2) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbaserade system för helikoptrar (HTH) förlängs till 2015 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten på sammanlagt 164 961 000 euro ändras.
3) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2006
(PVKEH 2006) förlängs till 2013 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten på
sammanlagt 600 832 000 euro ändras.
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4) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2010
(PVKEH 2010) förlängs till 2014 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten på
sammanlagt 499 655 000 euro ändras.
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 euro.
20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter i Helsingfors stad får överlåta
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.
40. Statens region- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 638 000 euro.
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90. Stöd till kommunerna
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 730 000 euro.
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras i fråga om 4 och 5 punkten så att anslagen inom ramen
för de angivna maximala beloppen också får användas till att betala personalutgifter och andra utgifter för förhandsutredningar som gäller metropolområdet.
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41. Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 75 000 000 euro.
92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
År 2012 får Finland förbinda sig att betala höjningen av det inbetalda kapitalet i Europeiska investeringsbanken så att Finlands andel får föranleda utgifter till ett belopp av högst 127 835 000
euro.
99. Utgifter för statsförvaltningen som har budgeterats separat
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (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.
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 28 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till undervisning i
och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av
löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47
personer, till ett belopp av 1 681 000 euro.
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 28 000 euro.
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.
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet dras det av 28 000 euro.
80. Konst och kultur
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 387 000 euro.
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro.
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51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 344 000 euro.
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 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 förordning av statsrådet (607/2008)
2) till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller bioekonomi
3) till genomförande av EU:s energitjänstedirektiv och direktivet om främjande av användningen
av energi från förnybara energikällor inom gårdsbrukssektorn
4) till ordnande av riksomfattande samordning och rådgivning när det gäller bioenergi och till utbildnings- och informationsprojekt
5) till andra utbildnings- och informationsprojekt som gäller bioenergi samt andra utredningsprojekt 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 totala antalet anställda inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ökar och till andra konsumtionsutgifter.
Understöd kan beviljas företag, statens inrättningar, kommuner och andra sammanslutningar.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i den ordinarie budgeten och i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 återtas 5 500 000 euro och det beloppet återbudgeteras för år 2012.
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10. Utveckling av landsbygden
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet 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 enlighet med
lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig till landskapet Kajanaland.
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet 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 enlighet med
lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig till landskapet Kajanaland.
20. Jordbruk
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 050 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag på 3 400 000 euro som budgeterats under momentet i den ordinarie budgeten för 2010 återtas en del på 1 050 000 euro som inte använts och det beloppet återbudgeteras för år 2012.
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 700 000 euro.
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
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50. Vattenhushållning
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag
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 beloppet återbudgeteras för år 2012.
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 efterskänkas 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 masskuldebrevslån 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 Taimi-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
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.
Statsbidrag eller egendom som har skaffats med statsbidrag får inte användas för finansiering av
åtgärderna.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 153 000 euro.
10. Trafiknätet
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 460 000 euro.
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 925 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras genom att Trafikverket får ingå förbindelser inom ramen för projektet Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle för högst 5,6 miljoner euro så att
användningen av fullmakten föranleder utgifter under senare år.
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 420 000 euro.
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 260 000 euro.
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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 anläggningsinvesteringar i en utvecklings- och testmiljö för
molntjänster, inklusive maskinanskaffningar
2) betalning av statsunderstöd för underhålls- och verksamhetsutgifter i det inledande skedet när
en utvecklings- och testmiljö för molntjänster anläggs
3) utvecklingsprojekt som gäller elektroniska tjänster.
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (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.
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 ändras så att 2012 får nya finansieringsbeslut fattas till ett
belopp av högst 445 140 000 euro.
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att 2012 får nya understöd beviljas till ett belopp av 20 692 000 euro.
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 550 000 euro.
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 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 användas till innovationsstöd i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012).
50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro.
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet 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 Statskontoret av lån som
beviljats för refinansieringsverksamhet och till betalning av valutakursdifferenserna i anslutning
till lån.
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till finansieringsbeslut gällande de ändamål som anges i 10 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/
2003) samt till betalning av utgifterna för sådana beslut även efter att förvaltningsförsöket i Kajanaland har avslutats.
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska 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 anslutning till program inom EU:s programperiod 1995—
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1999 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993.
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 400 000 euro.
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
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.
03. Forskning och utveckling
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
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 enlighet med
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2 och 5 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster
inom hälso- och sjukvården.
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro.
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 000 euro.
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro.
40. Pensioner
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 17 000 000 euro.
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70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran 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 användningsföreskrifter på finska och svenska, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, täckning och säkerhet, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna 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 utgifter på grund
av detta.
90. Understöd från Penningautomatföreningen
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 8 820 000 euro.
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Miljöförvaltningens omkostnader
29. Mervärdeskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg av 1 550 000 euro.
10. Miljö- och naturvård
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro.
Anslaget får användas till att betala den statliga finansieringsandel som hänför sig till höjningen
av aktiekapitalet i Nouxcentret Ab.
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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.
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2012 tillämpas från och
med den 1 december 2012.
Helsingfors den 23 november 2012
På riksdagens vägnar

talman Eero Heinäluoma

generalsekreterare Seppo Tiitinen
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