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III tilläggsbudgeten för 2011

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2011:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i -23 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i -101 000 000

02. Samfundsskatt, minskning i ............................................................ -61 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, minskning i ........................................ -40 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning i 48 000 000

01. Mervärdesskatt, tillägg i ................................................................. 48 000 000

08. Acciser i 88 000 000

07. Energiskatter, tillägg i .................................................................... 88 000 000

10. Övriga skatter i -58 000 000

03. Bilskatt, minskning i ...................................................................... -38 000 000
08. Avfallsskatt, minskning i ................................................................ -20 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20110112
http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20110078
http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20110038
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i 8 947 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde i 1 675 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i .... 1 675 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde i 3 311 000

98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsström-
mar, tillägg i ................................................................................... 2 961 000

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, till-
lägg i .............................................................................................. 350 000

28 Finansministeriets förvaltningsområde i -32 555 000

50. Överföring från statens pensionsfond i ........................................... -32 555 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i 11 769 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg i.................................................... 11 727 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg i ............................................................................. 42 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde i 170 000

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg i ...................... 170 000

39. Övriga inkomster av blandad natur i 24 577 000

04. Återtagande av överförda anslag, tillägg i....................................... 24 577 000

Avdelning 15

15. LÅN i 96 608 000

02. Användning av överskott i 1 797 000 000

01. Användning av överskott i .............................................................. 1 797 000 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering i -1 700 392 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i ............................ -1 700 392 000

Inkomstposternas totalbelopp:

82 555 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21

21. RIKSDAGEN i —

20. Riksdagens justitieombudsman i —

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsan-
slag) i ............................................................................................. —

Huvudtitel 22

22. REPUBLIKENS PRESIDENT i 79 000

02. Republikens presidents kansli i 79 000

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 379 000

75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år), minskning  i -300 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI i 1 573 000

01. Förvaltning i 1 429 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år),  tillägg 
i...................................................................................................... 706 000

02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsan-
slag), tillägg i ................................................................................. 723 000

30. Justitiekanslersämbetet i 144 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 144 000
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Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 3 207 000

01. Utrikesförvaltningen i 1 529 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 1 529 000

10. Krishantering i 3 000

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

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), till-
lägg i .............................................................................................. 3 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete i 1 675 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg  i 1 675 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 9 012 000

01. Ministeriet och förvaltningen i 1 094 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 258 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 566 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 30 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) i ................................................ —
50. Understöd (fast anslag), tillägg i ..................................................... 240 000

10. Domstolar och rättshjälp i 4 258 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 97 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 120 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tilllägg 

i...................................................................................................... 3 519 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................................... 601 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i ......................................................... -79 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning i 1 114 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 1 114 000
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30. Åklagarna i 541 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 541 000

40. Verkställighet av straff i 2 005 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 2 005 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 16 369 000

01. Förvaltning i 1 392 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 340 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 64 000
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvaltningsområde (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... —
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och han-

tering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år), tillägg i .... 797 000
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner utomlands (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 191 000

10. Polisväsendet i 9 860 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ...... 9 860 000

20. Gränsbevakningsväsendet i 2 914 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 2 914 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år) i ............................................................................................. —

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna i 805 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 126 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 679 000

40. Invandring i 1 398 000

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  i 324 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reserva-

tionsanslag 2 år), minskning i ......................................................... -420 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg i .......... 1 423 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 

i...................................................................................................... 71 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -125 200 000

01. Försvarspolitik och förvaltning i 261 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 261 000

10. Militärt försvar i -125 315 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 27 097 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minsk-

ning i .............................................................................................. -152 412 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) i ......... —

30. Militär krishantering i -146 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (re-
servationsanslag 2 år), minskning i ................................................. -146 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i -17 813 000

01. Förvaltning i 3 017 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  i 3 017 000

10. Beskattningen och tullväsendet i -7 336 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 
i...................................................................................................... 1 661 000

02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........... 1 803 000
96. Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsan-

slag 3 år),  i .................................................................................... 7 000 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), minskning i.............. -17 800 000

20. Tjänster för statssamfundet i -993 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning  i -1 601 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 

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

2 år), tillägg i ................................................................................. 50 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personal-

förvaltning (förslagsanslag), tillägg i .............................................. 66 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personal-

förvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg i................................. 480 000
88. Senatfastigheter i ............................................................................ —
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen i 649 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  i 573 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 57 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 19 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning i 3 169 000

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 4 745 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning i -1 576 000

50. Pensioner och ersättningar i -81 389 000

15. Pensioner (förslagsanslag), minskning i.......................................... -81 389 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen i 220 000

20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 220 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen i —

01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) i ..... —
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning 

(reservationsanslag 3 år) i............................................................... —

80. Överföringar till landskapet Åland i 4 708 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning i ......................... -62 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg i ... 4 770 000

90. Stöd till kommunerna i 38 072 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-
vationsanslag 3 år), tillägg i ........................................................... 3 560 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags-
anslag), tillägg i ............................................................................. 34 512 000

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet i -40 000 000

41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning i ............................... -40 000 000

92. EU och internationella organisationer i 62 070 000

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag), tillägg i ...... 70 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg i ............. 62 000 000
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Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i 79 388 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet i 999 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 262 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 264 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio-
nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............... 76 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år), till-
lägg i .............................................................................................. 397 000

10. Allmänbildande utbildning i 666 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 666 000

20. Yrkesutbildning i 52 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 52 000

40. Högskoleundervisning och forskning i 74 070 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 69 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ......... 131 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (re-

servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 62 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ... 10 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 800 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), till-

lägg i .............................................................................................. 1 500 000
88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammerfors tekniska universi-

tets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................................. 37 748 000
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga univer-

sitet (fast anslag), tillägg i .............................................................. 33 750 000

70. Studiestöd i 2 907 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 7 000

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesut-
bildning (förslagsanslag), tillägg i .................................................. 2 900 000



91183/2011

80. Konst och kultur i 694 000

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkom-
missionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................... 28 000

02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 346 000

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

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 261 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 27 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsan-

slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 32 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 7 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 7 000
40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (för-

slagsanslag), minskning i................................................................ -12 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 805 000

01. Förvaltning i 10 202 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 290 000

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................... 122 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 146 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 9 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets för-

valtningsområde (förslagsanslag), tillägg i ..................................... 3 780 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tillägg 

i...................................................................................................... 5 855 000

10. Utveckling av landsbygden i —

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

av landsbygden (förslagsanslag) i ................................................... —
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) i ................. —

20. Jordbruk i -14 619 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 381 000
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40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-
anslag 2 år), minskning i ................................................................ -4 500 000

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

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) i ............................ —
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

minskning i .................................................................................... -15 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 4 500 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet i 515 000

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 515 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning i 136 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg i .......................................................................... 120 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg i .......... 16 000

50. Vattenhushållning i 111 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg i....................................................................... 111 000

60. Skogsbruk i 3 675 000

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 606 000

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av 
skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................. 514 000

43. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg i ................................... 55 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), tillägg i ................................................................................. 6 250 000
47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år), minskning i ........ -3 750 000

63. Forststyrelsen i 52 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år), tillägg i ............................................................... 52 000

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information i 733 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  i 680 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 53 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE i 46 413 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter i 5 006 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 136 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg i ........................................... 4 870 000

10. Trafiknätet i 41 090 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i ........ 511 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg i ................. 16 379 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (för-

slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 12 200 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg i ..... 12 000 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år) i........................... —
79. Livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) i................ —

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning i 45 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 45 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster i 21 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg i .............. 49 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), minskning i ........................................................................... -28 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

skärgården (reservationsanslag 3 år) i ............................................. —

50. Forskning i 251 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg i........................................................................................... 251 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i  26 692 000

01. Förvaltning i 39 376 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 1 019 000
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02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 2 157 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets för-
valtningsområde (förslagsanslag), minskning i ............................... -800 000

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag), till-
lägg i .............................................................................................. 37 000 000

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering i 1 935 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 116 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 708 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 757 000

05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 55 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och 

innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg i .............................. 281 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 18 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik i 37 269 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 2 269 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år),  i ..... 16 000 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 4 000 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (re-

servationsanslag 2 år) i ................................................................... —
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 

3 år),  i ........................................................................................... 15 000 000
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 

3 år) i ............................................................................................. —

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet i 95 000

01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 21 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i 60 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 4 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg i ................................................................................. 10 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik i 28 000

63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg i.. 28 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i 

EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 
(förslagsanslag) i ............................................................................ —
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60. Energipolitik i -52 011 000

01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
minskning i .................................................................................... -11 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), minskning  i -52 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i -13 068 000

01. Förvaltning i 550 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 469 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (re-
servationsanslag 2 år), tillägg i ....................................................... 28 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg i....................................................................... 53 000

02. Tillsyn i 699 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-
lägg i .............................................................................................. 489 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården (reservationsanslag 2 år), tillägg i .................................... 166 000

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg i ............................................................... 44 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 
i...................................................................................................... —

03. Forskning och utveckling i 1 804 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg i ................................................................................. 1 804 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster i 9 600 000

60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg i ........ 9 600 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa i -37 500 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), 
minskning i .................................................................................... -20 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), minskning i ........ -20 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg i ........ 2 500 000
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30. Sjukförsäkring i -10 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), minskning i .......................................................... -10 000 000

40. Pensioner i 9 820 000

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), 
tillägg i........................................................................................... 1 200 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i ................................. 1 550 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-
retagare (förslagsanslag), minskning i ............................................ -13 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden 
för studier (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 70 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (för-
slagsanslag), tillägg i ...................................................................... 20 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i 2 700 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg i 2 700 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga i 559 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg i ..................... 359 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) i.................................. —
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), 

tillägg i........................................................................................... 200 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppföda-
re i 8 700 000

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruks-
företagare (förslagsanslag), tillägg i ............................................... 8 700 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i 12 098 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader i 3 202 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg i .. 377 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg i .............................................................................................. 325 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 

(förslagsanslag), tillägg i ................................................................ 2 500 000
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10. Miljö- och naturvård i 237 000

23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag 3 år) i ............................... —
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 

3 år), tillägg i ................................................................................. 237 000

20. Samhällen, byggande och boende i 8 659 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boen-
det (reservationsanslag 2 år), tillägg i ............................................. 59 000

56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyres-
husbolags reparationer (förslagsanslag), tillägg i ............................ 8 600 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i 43 000 000

01. Ränta på statsskulden i 43 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg i.............................. 43 000 000

Anslagens totalbelopp:

82 555 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV 

SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och för-
mögenhet

02. Samfundsskatt
Från anslaget under momentet avdras
61 000 000 euro.

03. Källskatt på ränteinkomster
Från anslaget under momentet avdras
40 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsätt-
ning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta ett tillägg på
48 000 000 euro.

08. Acciser

07. Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 88 000 000
euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Från anslaget under momentet avdras
38 000 000 euro.

08. Avfallsskatt
Från anslaget under momentet avdras
20 000 000 euro.

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvalt-
ningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på 1 675 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU för solidaritet och hante-
ring av migrationsströmmar

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på 2 961 000 euro.

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets
förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på 350 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet avdras 32 555 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde

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

lägg på 11 727 000 euro.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsmi-
nisteriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på 42 000 euro.
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32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde

20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på 170 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

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

lägg på 24 577 000  euro.

Avdelning 15
LÅN

02. Användning av överskott

01. Användning av överskott
Under momentet antecknas 1 797 000 000 euro.

03. Statens nettoupplåning och skuld-
hantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Från anslaget under momentet avdras
1 700 392 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

20. Riksdagens justitieombudsman

01. Omkostnader för riksdagens justitieombuds-
mans kansli  (förslagsanslag)

Vid justitieombudsmannens kansli kan
fr.o.m. den 1 januari 2012 inrättas en tjänst som
direktör för Människorättscentret.

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för Republikens presidents
kansli  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 379 000
euro.

75. Reparation och ombyggnad  (reservationsan-
slag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras 300 000
euro.

 Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 706 000
euro. 

02. Avlöningar till ministrar och deras special-
medarbetare  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 723 000
euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anta-
let anställda får uppgå till högst 54, varav 19 är
medlemmar av statsrådet och 35 specialmedar-
betare.

30. Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 144 000
euro.

Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 529 000
euro.
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10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishante-
ringsstyrkor  (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som
följer:

21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 eu-
ro.

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

disposi-
tionsplan

III tilläggs-
budgeten

Ändrad disposi-
tionsplan

01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s 
stridsgrupper 7 430 000 - 7 430 000

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

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Kosovo (KFOR-insatsen) 5 275 000 - 5 275 000

05. Gemensamma utgifter 4 290 000 +500 000 4 790 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Bosnien och Hercegovina 790 000 - 790 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

(UNMIS-insatsen) 260 000 - 260 000
08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Afghanistan (ISAF-insatsen) 22 121 000 - 22 121 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser 

eller för förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra 
utgifter för krishantering 10 898 000 -745 000 10 153 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 6 758 000 - 6 758 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM/ 

Somalia 250 000 - 250 000
15. Utgifter för EU:s insats i Libyen - +245 000 245 000
Sammanlagt 58 332 000 - 58 332 000
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66.  Egentligt utvecklingssamarbete  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 675 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
utgifter för den fond (Fondo FED) för frivillig-
organisationer som upprättats i Nicaragua som

ett gemensamt projekt mellan ministeriet, Nor-
ges, Nederländernas och Luxemburgs utrikes-
ministerier, det österrikiska utvecklingssam-
arbetsverket ADA och den tyska utvecklings-
samarbetsorganisationen GIZ.

Motiveringen till momentet kompletteras
även så att anslaget under punkt 9 i dispositions-
planen också får användas till betalning av gå-
vo- och garantiavgiftsandelar enligt modellen
för finansiering med blandkredit.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispo-

sitionsplan
III tilläggsb.,

tillägg
Ändrad disposi-

tionsplan

01. Civil krishantering 17 548 000 +3 000 17 551 000
02. Valobservatörer 400 000 - 400 000
03. Fredsförmedling 400 000 - 400 000
Sammanlagt 18 348 000 +3 000 18 351 000
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 258 000
euro. 

03. Vissa verks omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000
euro.

04. Forskning och utveckling  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000
euro.

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dis-

positionsplan
III tilläggsb.,

tillägg
Ändrad disposi-

tionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 236 224 000 - 236 224 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regioner 306 980 000a +1 675 000 308 655 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 53 720 000 - 53 720 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats 

enligt land 54 378 000 - 54 378 000
5. Humanitärt bistånd 78 000 000 - 78 000 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-

funktioner och utvecklingspolitisk infor-
mation 9 546 000 - 9 546 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision 2 500 000 - 2 500 000

8. Understöd till frivilligorganisationernas ut-
vecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informa-
tionen om utvecklingssamarbetet 88 000 000 - 88 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 14 900 000 - 14 900 000
Sammanlagt 844 248 000 +1 675 000 845 923 000

a. I anslaget ingår 400 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utveck-
lingssamarbetsverket ADA, 8 065 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Danmarks 
ambassad i Maputo, 15 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Kanadas ambassad i 
Maputo samt 1 250 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium.
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20. Särskilda utgifter  (förslagsanslag)
Motiveringen under momentet ändras så att an-
slaget får användas 

1) till betalning av arvoden och övriga kon-
sumtionsutgifter som föranleds av  utrednings-
kommissioner som tillsatts för säkerhetsutred-
ningar enligt lagen om säkerhetsutredning av
olyckor och vissa andra händelser (525/2011),
Europeiska unionens lagstiftning och internatio-

nella avtal som förpliktar Finland och utredning-
ar som utförs som internationellt samarbete. 

50. Understöd  (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000
euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Fullmakt
Sametinget får under 2011 ingå hyresavtal om

samekulturcentrumets nybyggnad med Senat-
fastigheterna. Hyresavtalet får inklusive de
hyresavtal som ingåtts 2008 och 2010 föranleda
årliga utgifter till ett belopp av högst 1 481 000
euro.

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 97 000
euro.

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000
euro.

03. Omkostnader för övriga domstolar  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 519 000
euro.

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttviste-
nämndens omkostnader  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 601 000
euro.

05. Omkostnader för allmänna intressebevak-
ningstjänster  (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 79 000 eu-
ro. 

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)
Ursprunglig dis-

positionsplan Tillägg
Ändrad dis-

positionsplan

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella 
autonomi (högst) 1 751 +40 1 791
Understöd för anskaffning av möbler och  AV-utrust-
ning till samekulturcentrumets förvaltningslokaler  
(högst) 250 +200 450
Övriga understöd (högst) 620 - 620
Sammanlagt 2 621 +240 2 861
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20. Betalningsstörningar, utsökning och 
konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakning-
ens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 114 000
euro.

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 541 000
euro. 

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 005 000
euro.

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 340 000
euro.

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 64 000
euro.

21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets
förvaltningsområde  (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
endast inkomster som betalats till ämbetsverket i
dess egenskap av arbetsgivare kan redovisas
som netto under momentet.

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet
för solidaritet och hantering av  migrations-
strömmar  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 797 000
euro.

Av det anslag på 9 515 000 euro som budge-
terats i budgeten för 2009 och ombildats till ett
treårigt reservationsanslag i den fjärde tilläggs-
budgeten för 2010 återtas en del på 797 000 euro
som inte använts och återbudgeteras för år 2011.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att endast inkomster som betalats till
ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare
kan redovisas som netto under momentet.

65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till
internationella organisationer utomlands  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 191 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för betalning av
årsavgiften för goAML1samt medlemsavgifter-
na för Prüm-EUCARIS2, IAGR3och EASG4.

1 goAML= ett informationssystem för utredning av pen-
ningtvätt som upprätthålls av UNODC (United Na-
tions Office on Drugs and Crime) 

2 Med hjälp av Prüm-EUCARIS-systemet kan Prüm-
medlemsländerna söka uppgifter om fordon ur varan-
dras system

3 IAGR=International Association of Gaming Regula-
tors, en världsomfattande förening för penningspels-
branschen
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10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 860 000
euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 914 000
euro.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkos-
ter  (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas för reparation av en
skada på Gränsbevakningsväsendets Super
Puma-helikopter.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att det anslag som beviljats för Gränsbevak-
ningsväsendets patrullbåtsanskaffning också får
användas för betalning av utgifter orsakade av
stegringen i kostnadsindex.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras på så sätt

att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå
avtal som gäller anskaffning av ett utsjöbevak-
ningsfartyg så att staten föranleds utgifter för an-
vändningen av fullmakten till ett belopp av högst
97 000 000 euro. Anskaffningen infaller åren
2009—2013.

Motiveringen till momentet ändras dessutom
så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att
ingå avtal om anskaffning av högst fyra tvåmo-
toriga helikoptrar inberäknat utrustning och re-
servdelar samt om utbildning av personal.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 126 000
euro.

02. Nödcentralsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 679 000
euro.

40. Invandring

01. Migrationsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 324 000
euro.

03. Främjande av invandrares integration och
sysselsättning  (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 420 000
euro.

30. Statlig ersättning till kommunerna  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 423 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen under
momentet på så sätt att anslaget också får använ-
das till kostnader för en inledande kartläggning
enligt 9 § i lagen om främjande av integration
(1386/2010).

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 71 000
euro.

4 EASG=The European Association for the Study of
Gambling
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 261 000
euro.

En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m.
den 1 november 2011. 

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
27 097 000 euro.

Fullmakter 
Maximibeloppet för beställningsfullmakten

för anskaffning av sådan materiel och sådana
tjänster som försvarsmaktens verksamhet förut-
sätter (beställningsfullmakten för omkostnader
år 2011) höjs med 14 251 000 euro så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 82 691 000 euro åren
2011—2014. 

Maximibeloppet för beställningsfullmakten
för kompletterande anskaffningar av bruksfor-
don (beställningsfullmakten för kompletterande
anskaffningar av bruksfordon) höjs med
10 700 000 euro så att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 28 700 000 euro åren 2011—2013.

18. Anskaffning av försvarsmateriel  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras
152 412 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 37 909 000 euro användas för
andra anskaffningar av försvarsmateriel än till
betalning av utgifter som föranleds av beställ-

ningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfull-
makter.

Fullmakter
1) Betalningstiden för utgifterna för beställ-

ningsfullmakten för kompletterande av bered-
skapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs
till 2014 utan att det sammanlagda beloppet av
beställningsfullmakten på 601 444 000 euro änd-
ras.

2) Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten 2007 (PVKEH 2007) förlängs till
2016 utan att det sammanlagda beloppet av be-
ställningsfullmakten på 534 084 000 euro änd-
ras.

3) Betalningstiden för utgifterna för beställ-
ningsfullmakten för effektivisering av kapacite-
ten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKIL-
PU 2008) förlängs till 2015 utan att det samman-
lagda beloppet av beställningsfullmakten på
110 000 000 euro ändras.

4) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten 2009 (PVKEH 2009) minskas med
22 397 000 euro till 1 209 794 000 euro och be-
talningstiden för utgifterna förlängs till 2016.

5) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten 2010 (PVKEH 2010) minskas med
157 000 euro till 499 655 000 euro.

6) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för teknisk forskning, produkt-
utveckling och projektberedning 2010 (TTK-
PROTO 2010) minskas med 600 000 euro till
68 780 000 euro.

7) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av försvars-
makten 2011 (PVKEH 2011) minskas med
6 660 000 euro till 145 643 000 euro.

19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
avtal får ingås under 2011 för det obundna be-
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lopp som omfattas av beställningsfullmakten
inom ramen för fullmaktens totala belopp.

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för mi-
litär krishantering  (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 146 000
euro.
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Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändring i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

disposi-
tionsplan

III tilläggs-
budgeten

Ändrad disposi-
tionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Ko-
sovo (KFOR-insatsen) 11 100 000 -73 000 11 027 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-
insatsen) 210 000 - 210 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 020 000 - 3 020 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Afghanistan (ISAF-insatsen) 19 100 000 - 19 100 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan 

(UNMIS-insatsen) 40 000 - 40 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 

(UNMIL-insatsen) 40 000 - 40 000
07. Gemensamma utgifter för krishanterings-

insatser 4 497 000 - 4 497 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för 

krishantering 10 000 000 - 10 000 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper under utbildningstiden samt för 
överföringsersättningar 4 465 000 - 4 465 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000 - 320 000
12. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Tchad och 

Centralafrikanska republiken 1 500 000 -73 000 1 427 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 4 600 000 - 4 600 000
14. Utgifter för EU:s insats i Libyen - +285 000 285 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser 

eller för förlängning av dem, för eventuella nya 
krishanteringsinsatser samt för andra utgifter 
för krishantering 728 000 -285 000 443 000

Sammanlagt 59 620 000 -146 000 59 474 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas tillägg på 3 017 000
euro.

En avdelningschefstjänst dras in fr.o.m. den 1
december 2011.

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 661 000
euro.

Fullmakt
Skatteförvaltningen får ingå hyresavtal om en

lokal på högst 10 500 kvadratmeter i de renove-
rade lokalerna i det forna fängelset i Kakola i
Åbo så att den utgiftsökning som följer av hyr-
ningen på årsnivå uppgår till högst 800 000 euro
fr.o.m. 2014.

02. Tullverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 803 000
euro. 

96. Utgifter på grund av vissa beslut om farleds-
avgifter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter orsakade av
ersättningar för vissa farledsavgifter som har ta-
gits ut till för stora belopp före år 2006.

97. Exportrestitution av bilskatt  (förslagsan-
slag)
Från anslaget under momentet avdras
17 800 000 euro.

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 1 601 000
euro. 

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktio-
nen  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000
euro.

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000
euro.

07. Omkostnader för Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000
euro.

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 480 000
euro.

88. Senatfastigheter
4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så
att Senatfastigheter berättigas att till Ömsesidi-
ga Pensionsförsäkringsbolaget Etera för det el-
ler de bolag som ska bildas mot en köpesumma
på 35,75 miljoner euro och under de villkor som
Senatfastigheter i övrigt fastställer överlåta tom-
terna 1, 2 och 3 (fastighetsbeteckning 91-2-15-1,
91-2-15-2 och 91-2-15-3) i kvarter 2015 i stads-
del nr 2 (Gloet) i Helsingfors samt mot en köpe-
summa på 24 miljoner euro och under de villkor
som Senatfastigheter i övrigt fastställer överlåta
tomterna nr 1 och 2 (fastighetsbeteckning 91-2-
18-1 och 91-2-18-2) i kvarter 2018 i Helsingfors.
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forsk-
ningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 573 000
euro.

02. Statens ekonomiska forskningscentrals om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 57 000
euro. 

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000
euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 745 000
euro.

02. Magistraternas omkostnader  (reservations-
anslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 1 576 000
euro.

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner   (förslagsanslag)
 Under momentet avdras 81 389 000 euro.

60. Gemensamma personalutgifter inom 
statsförvaltningen

20. Främjande av välbefinnande i arbetet  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 220 000
euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas till så-
dana allmänna personalarrangemang som pro-
duktivitetsprojekten och andra strukturomvand-
lingar och ändringar av verksamhetssätten förut-
sätter samt till att upprätta och vidta stödåtgär-
der i anslutning till omplaceringen av personal,
till att utveckla nya stödformer med tanke på an-
passningen och till information om detta. Ansla-
get får användas för att anställa personal motsva-
rande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.

Av det treåriga reservationsanslag på
1 602 000 euro som i budgeten för 2009 budge-
terats under moment 28.40.20 återtas 220 000
euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Genomförande av statens IT-strategi  (reser-
vationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
utöver de utvecklings- och investeringsutgifter
för projekt som ingår i utvecklingsprogrammen
kan med anslaget även finansieras ibruktagan-
den och driftsutgifter till den del de inte debite-
ras hos användarna.

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal-
och lokalförvaltning  (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras som föl-
jer:

1) Den fullmakt som i den fjärde tilläggsbud-
geten för 2010 beviljades under moment
28.70.01 för att i den första fasen av den centra-
liserade upphandlingen av ett ekonomi- och per-
sonalförvaltningssystem för staten och inte-
grationslösningen i anslutning till det ingå avtal
och förbindelser får användas år 2011 till den del
den inte använts 2010. Utgifterna till följd av
fullmakten får uppgå till sammanlagt högst
41 577 000 euro.

2) Den fullmakt som i budgeten för 2011 be-
viljats för den andra fasen av det gemensamma
datasystemet för ekonomi- och personalförvalt-
ningen sänks så att utgifterna år 2011 och under
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senare år får uppgå till sammanlagt högst
30 823 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland  (förslagsanslag)
 Under momentet avdras 62 000 euro.

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 770 000
euro.

90. Stöd till kommunerna

20. Statens och kommunernas gemensamma da-
tasystemprojekt  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 560 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas för att genom-
föra projekt som ingår i verksamhetsplanen för
KommunIT och för att sprida resultaten från ge-
nomförda projekt. Genom KommunIT-projekt-
verksamheten stöds och påskyndas kommuner-
nas informationsförvaltningsutveckling med
målet att förbättra produktiviteten samt främja
kommunernas utvecklingsprojekt i informa-
tionsteknik och ibruktagandet av elektroniska
arbetsformer. Beslut om projekten fattas i sam-
arbete med kommunsektorn. 

Av det treåriga reservationsanslag på
7 500 000 euro som i budgeten för 2009 budge-
terats under moment 28.90.03 återtas 3 560 000
euro. 

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av
basservicen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
34 512 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget får 4 352 000 euro användas även
för att betala korrigeringar av statsandelarna för
2007—2009.

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41. Energiskattestöd  (förslagsanslag)
Under momentet avdras 40 000 000 euro.

92. EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finland får förbinda sig att betala höjningen

av Europarådets utvecklingsbanks kapital så att
Finlands andel av bankens kapital höjs med
27 897 000 euro från nuvarande 41 889 000 euro
till sammanlagt 69 786 000 euro. 

68. Finlands andel av höjningen av Internatio-
nella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens
grundkapital  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000
euro.

Tilläggsanslaget får användas till betalning av
Finlands 2011 års andel på 100 000 US-dollar,
eller motvärdet 70 000 euro, till följd av en jus-
tering av grundkapitalet i Internationella åter-
uppbyggnads- och utvecklingsbanken (Interna-
tional Bank for Reconstruction and Develop-
ment, IBRD). Tilläggsanslaget får dessutom an-
vändas till avgifter för eventuell skyldighet att
upprätthålla värdebeständigheten.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till mo-

mentet så att år 2011 får Finland förbinda sig till
en justering på 282 000 euro (400 000 US-dol-
lar) av Internationella återuppbyggnads- och ut-
vecklingsbankens grundkapital.

69. Avgifter till Europeiska unionen  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
62 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett
tvåårigt reservationanslag.
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINIS-

TERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemen-
samma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 262 000
euro.

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000
euro.

03. Omkostnader för centret för internationell
mobilitet och internationellt samarbete CIMO
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 76 000
euro.

22. Vissa dispositionsrättsersättningar  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 397 000
euro.

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande ut-
bildning  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 666 000
euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Haukkaranta skola får ingå ett avtal om tem-
porär hyrning av lokaler så att den ökning av hy-
reskostnaderna som avtalet föranleder på årsni-
vå är högst 820 000 euro åren 2012—2015.

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000
euro.

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att bevill-

ningsfullmakten för Finlands Akademis forsk-
ningsprojekt som ska finansieras under momen-
ten 29.40.51 och 29.40.53 ökar från 314 583 000
euro till 316 083 000 euro.

01. Finlands Akademis omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 69 000
euro.

02. Arkivverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 131 000
euro.

03. Omkostnader för Forskningscentralen för de
inhemska språken   (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 62 000
euro.

04. Depåbibliotekets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000
euro.

50. Statlig finansiering av universitetens verk-
samhet  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000
euro.

51. Finlands Akademis forskningsanslag  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000
euro.
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88. Statlig finansiering av stiftelsen för Tammer-
fors tekniska universitets kapital  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
37 748 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras som föl-
jer: 

En förutsättning för användningen av ansla-
get är att privata finansiärer samtidigt bidrar
med minst 25 099 000 euro till stiftelsens kapi-
tal. 

Dessutom ombildas anslaget under momentet
till ett tvåårigt reservationsanslag.

89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i
offentligrättsliga universitet  (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
33 750 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
när det gäller förutsättningarna för användning-
en av anslaget så att det totala beloppet av priva-
ta finansiärers kapitalplaceringar i offentligrätts-
liga universitet är minst 98 000 000 euro.

70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för stu-
diestöd  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 eu-
ro.

59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasie-
utbildning och yrkesutbildning  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 900 000
euro.

80. Konst och kultur

01. Omkostnaderna för centralkommissionen för
konst och konstkommissionerna  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000
euro.

02. Statens konstmuseums omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 346 000
euro.

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för
Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 2 000 eu-
ro.

04. Museiverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 261 000
euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Museiverket får ingå ett hyresavtal gällande
Nationalmuseets fastighet, som omfattar sam-
manlagt 8 500 kvadratmeter lägenhetsyta, så att
utgifterna till följd därav är sammanlagt högst
1 900 000 euro på årsnivå och så att den ökning
av utgifter som föranleds är högst 1 400 000 euro
från och med 2012. 

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000
euro.

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella
arkivet  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 000
euro.

07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 eu-
ro.

08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och
Östeuropa  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 eu-
ro.
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40. Ersättning för driftsförluster för servicetra-
fiken till Sveaborg  (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras 12 000 eu-
ro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att anslaget får användas till betalning av er-
sättning för driftsförlusterna för servicetrafiken
till Sveaborg.

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 290 000
euro.

02. Omkostnader för jord- och skogsbruksminis-
teriets informationstjänstcentral  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 122 000
euro.

03. Landsbygdsverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att av anslaget får till landskapet
Åland betalas ersättningar enligt lagen om förfa-
randet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar (1336/1992).

04. Nämndernas omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 eu-
ro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 780 000
euro.

40. Understöd för bioenergiproduktion  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 855 000
euro.

Det treåriga reservationsanslag på 5 000 000
euro som budgeterades i budgeten för 2009 åter-
tas och återbudgeteras för 2011.

10. Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbyg-
den  (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att ansla-
get får användas

2) tillsammans med anslagen under medfinan-
sieringsmoment 30.10.62 och som medfinansie-
ring för EJFLU-projekt, till avlönande av perso-
nal motsvarande högst 195 årsverken, varav an-
talet personer som avlönas med tekniskt bistånd
är högst 101 årsverken.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att i enlighet med lagen om ett förvaltnings-
försök i Kajanaland hänför sig 1 699 000 euro av
momentets bevillningsfullmakt och 1 790 000
euro av anslaget under momentet till landskapet
Kajanaland. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2011 får fattas beslut om beviljande som hän-
för sig till programperioden 2007—2013 för
77 402 000 euro. 

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfi-
nansierade utvecklingen av landsbygden  (för-
slagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att i enlig-
het med lagen om ett förvaltningsförsök i Kaja-
naland hänför sig 1 960 000 euro av momentets
bevillningsfullmakt och 2 070 000 euro av ansla-
get under momentet till landskapet Kajanaland.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2011 får fattas beslut om beviljande som hän-
för sig till programperioden 2007—2013 för
72 198 000 euro. 

63. Utvecklande av landsbygden  (reservations-
anslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att ansla-
get får användas för avlönande av den personal,
motsvarande högst 20 årsverken, som behövs för
genomförande av projekten. 

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 381 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att anslaget får användas

5) för överföring av anslag till utlandet för be-
viljande av förskottsfinansiering, som till sitt be-
lopp är ringa, till de länder där utvecklingssam-
arbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt
lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars
deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989),
förutsatt att motsvarande utgift debiteras från
anslaget under moment 24.30.66.

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-
odlingen  (reservationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 4 500 000
euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de

nya förbindelser som år 2011 ingås i Fastlands-
finland beträffande den nationella tilläggsdelen
till kompensationsbidraget får föranleda utgifter
på högst 88 000 000 euro åren 2012—2015.

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar
djurens välbefinnande och icke-produktiva in-
vesteringar  (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget också får användas till betalning av Fin-
lands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av
överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda be-
stämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG)
nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras na-
tionellt.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2011 får förbindelser och avtal ingås i enlighet
med det system med miljöstöd för jordbruket
och stöden för främjande av djurens välbefin-
nande som EU-kommissionen har godkänt för
åren 2007—2013 samt beslut fattas om beviljan-
de av stöd inom systemet med stöd för icke-
produktiva investeringar så att de åren 2012—
2020 orsakar utgifter om sammanlagt högst
200 000 000 euro. 

44. Kompensationsbidrag  (reservationsanslag
2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget också får användas till betalning av Fin-
lands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av
överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda be-
stämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG)
nr 1290/2005, vilka i sin helhet finansieras na-
tionellt.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att de

förbindelser som ingås år 2011 i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Euro-
peiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 får föranleda utgifter på samman-
lagt högst 200 000 000 euro under åren 2012—
2015. 

49. Räntestöd för näringsverksamhet på lands-
bygden  (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
15 000 000 euro.
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61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklings-
fond  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000
euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedels-
kvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 515 000
euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000
euro.

43. Främjande av renskötseln  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000
euro.

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentill-
gångarna   (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000
euro.

60. Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 606 000
euro.

42. Statsbidrag till organisationer för främjan-
de och övervakning av skogsbruk  (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 514 000
euro.

Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till
personalkostnaderna för statsbidragsverksam-
heten.

43. Vissa ersättningar  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000
euro.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens
uthållighet  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 250 000
euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2011 får fattas beslut om stöd enligt ovan-
nämnda lag för högst 87 660 000 euro.

47. Energistöd för klenträd  (reservationsanslag
2 år)
Från anslaget under momentet avdras 3 750 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

63. Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvalt-
ningsuppgifter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000
euro.

70. Infrastruktur för fastigheter och geogra-
fisk information

01. Lantmäteriverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 680 000
euro.
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02. Geodetiska institutets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 53 000
euro.

Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets 
gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 136 000
euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde  (förslags-
anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 870 000
euro.

10. Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 511 000
euro.

Momentets motivering kompletteras så att
Trafikverket får bevilja ett belopp av högst
20 000 euro i understöd till RYM Ab.

20. Bastrafikledshållning  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på
16 379 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas

1) till betalning av skadeersättning för far-
ledshållningen

2) till betalning av utgifter som föranleds av
de fullmakter att ingå avtal som har beviljats un-
der tidigare år

3) tillfälligt till materialleveranser för ban-
hållningen innan materialet hänförs till de ut-
vecklingsprojekt som budgeterats under investe-
ringsutgiftsmomenten.

Dessutom kompletteras momentets motive-
ring så att de skadeersättningsinkomster som tra-
fikledshållningen medför kan nettobudgeteras
under momentet.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket berättigas att ingå avtal för en
femårig avtalsperiod för upphandling av isbryt-
ningstjänster till ett belopp av högst 122 000 000
euro.

Till den del avtal inte ingåtts återkallas dess-
utom den fullmakt att ingå avtal till ett belopp av
högst 6,0 miljoner euro vilken beviljats Trafik-
verket i budgeten för 2010 för planeringen av
trafikprojekt för gruvprojekten i norra Finland.

76. Anskaffningar av och ersättningar för jord-
och vattenområden  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
12 200 000 euro. 

77. Utveckling av trafikledsnätet  (reservations-
anslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket får ingå avtal 
1) till ett belopp av högst 310 miljoner euro

för att genomföra det andra spåret för avsnittet
Karleby—Ylivieska

2) till ett belopp av högst 10 miljoner euro i
stället för högst 3,0 miljoner euro för att genom-
föra projektet rv 2 Högfors—Humppila.

78. Vissa trafikledsprojekt  (reservationsanslag
3 år)
Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så
att Trafikverket beviljas rätt att ingå avtal för
projektet Mellersta Böle till ett belopp av högst



371183/2011

50 miljoner euro i stället för ett belopp på högst
39,2 miljoner euro. Dessutom ska Trafikverket
ges rätt att förnya de fullmakter som beviljats
under tidigare år för genomförande av projektet
för förbättring av servicenivån på avsnittet Lah-
tis—Luumäki till ett belopp av högst 3,0 miljo-
ner euro och för genomförande av projektet för
bangården i Ilmala till ett belopp av högst 5,1
miljoner euro och för vilka fullmakter det inte
har föranletts motsvarande utgifter. 

79. Livscykelfinansieringsprojekt  (reservations-
anslag 3 år)
Fullmakt

Med hänvisning till motiveringen till moment
31.10.77 återkallades den rätt Trafikverket be-
viljats i budgeten för 2010 att ingå avtal till ett
belopp av högst 660 miljoner euro för projektet
för genomförande av det andra spåret för banav-
snittet Karleby—Ylivieska till den del avtal inte
ingåtts.

20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000
euro.

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 49 000
euro.

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjäns-
ter  (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras 28 000 eu-
ro.

64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbin-
delsefartygstrafiken i skärgården  (reservations-
anslag 3 år)
Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så
att under momentet beviljas en fullmakt för köp
av långvariga tjänster för förbindelsefartygstra-
fiken i skärgården på fem rutter till ett belopp av
34,8 miljoner euro. 

50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 251 000
euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget även får användas för teck-
ning av aktier i ett bolag som bedriver koordine-
ringsverksamhet inom området för offshorein-
dustri.

Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 019 000
euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att tjänsten som understatssekreterare med an-
svar för strategin vid arbets- och näringsministe-
riet från och med den 1 december 2011 ändras
till en tjänst som avdelningschef såsom överdi-
rektör som placeras vid kunskapsavdelningen,
och så att tjänsten som understatssekreterare
med ansvar för regionutvecklingen vid arbets-
och näringsministeriet från och med den 1 de-
cember 2011 ändras till en tjänst som avdel-
ningschef såsom överdirektör som placeras vid
regionavdelningen.
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02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 157 000
euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde  (för-
slagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras 800 000
euro.

60. Överföringar till förvaltningsområdets fon-
der  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
37 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen under
momentet på så sätt att anslaget också får använ-
das till överföringar till försörjningsberedskaps-
fonden.

20. Innovationspolitik och företagens interna-
tionalisering

01. Geologiska forskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 116 000
euro. 

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s om-
kostnader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 708 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet
så att anslaget även får användas

1) till ett belopp av högst 6 500 000 euro för
placeringar enligt 7 § i lagen om Teknologiska
forskningscentralen VTT, varav 4 500 000 euro
för kapitalisering av VTT Expert Services Oy:s
dotterbolag Labtium Oy i bolagets placerade fria
egna kapital.

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 757 000
euro.

05.  Mätteknikcentralens omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000
euro.

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentra-
len för teknologi och innovationer  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 281 000
euro.

07. Omkostnader för Centralen för turistfräm-
jande  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000
euro.

30. Sysselsättnings- och företagsamhets-
politik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 269 000
euro.

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad  (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas för innovationsstöd en-
ligt statsrådets förordning om statsunderstöd för
innovationer inom skeppsbyggnad (592/2008).

Anslaget under momentet ombildas till ett tre-
årigt reservationsanslag.

48. Räntestöd till offentligt understödda export-
och fartygskrediter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000
euro.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder  (reservationsanslag
2 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett två-
årigt reservationsanslag.
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63. Betalningar som föranleds av skuldkonverte-
ring  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalningar till
statsgarantifonden som avser det skuldkonverte-
ringsavtal på 30 miljoner US-dollar mellan Fin-
land och Ryssland som trädde i kraft den 15 au-
gusti 2006 samt till att täcka valutakursdifferen-
serna.

Anslaget får också användas för den sista be-
talningen till statsgarantifonden avseende det
skuldkonverteringsavtal mellan Finland och
Ryssland som undertecknades den 28 mars 2003
samt till att täcka valutakursdifferenserna.

Av det treåriga reservationsanslag på
25 000 000 euro som budgeterats under momen-
tet i den andra tilläggsbudgeten för 2009 återtas
en del på 15 000 000 euro som inte använts och
det beloppet återbudgeteras för år 2011.

88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering
Ab  (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
det anslag på 15 000 000 euro som beviljades i
den tredje tilläggsbudgeten för 2010 och det an-
slag på 5 000 000 euro som beviljades i den fjär-
de tillläggsbudgeten för 2010 också får använ-
das till att höja Finlands Industriinvestering
Ab:s aktiekapital.

40. Företagens omvärld, marknadsreglering 
och arbetslivet

01. Konsumentverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000
euro.

02. Konkurrensverkets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000
euro.

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 eu-
ro.

04. Konsumentforskningscentralens omkostna-
der  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000
euro.

50. Regionutveckling och strukturfonds-
politik

63. Kajanalands utvecklingspengar  (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000
euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet änd-
ras så att  beslut under 2011 får fattas så att de
föranleder staten utgifter på högst 2 522 000
euro åren 2012—2013.

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och
statlig medfinansiering i EU:s strukturfondspro-
gram under programperioden 2007—2013  (för-
slagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av åta-
ganden som föranleds av förbindelser i fråga om
program inom EU:s programperiod 2007—2013
och till betalning av Finlands åtaganden enligt
artikel 98—102 (finansiella korrigeringar) i rå-
dets förordning (EG) nr 1083/2006.

60. Energipolitik

01. Energimarknadsverkets omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Från anslaget under momentet avdras 11 000 eu-
ro.
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44. Produktionsstöd för förnybar energi  (för-
slagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
52 000 000 euro.

Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTE-

RIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkost-
nader  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 469 000
euro.

02. Omkostnader för besvärsnämnden för ut-
komstskyddsärenden  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000
euro.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social
trygghet  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 53 000
euro.

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 489 000
euro.

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården  (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 166 000
euro.

06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 44 000
euro.

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av
dödsorsak  (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av ut-
gifter för utbildning av specialister i rättsmedi-
cin i form av köptjänster från universiteten.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och väl-
färd  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 804 000
euro.

10. Utjämning av familje- och boendekostna-
der samt vissa tjänster

60. Tolktjänster för gravt handikappade  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 600 000
euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
(förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
20 000 000 euro.

51. Statsandel till grunddagpenning  (förslags-
anslag)
Från anslaget under momentet avdras
20 000 000 euro.

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000
euro.
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30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
sjukförsäkringslagen  (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet avdras
10 000 000 euro.

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskassans ut-
gifter  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000
euro.

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av
lagen om pension för lantbruksföretagare  (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 550 000
euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av
lagen om pension för företagare  (förslagsan-
slag)
Från anslaget under momentet avdras
13 000 000 euro.

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård
av barn och för tiden för studier  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000
euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av
folkpensionslagen  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
20 000 000 euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och 
hälsovård

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt
inom social- och hälsovården och för vissa an-
dra utgifter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 700 000
euro.

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndig-
heternas ansvarsområde för arbetarskyddet  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 359 000
euro. 

21. Hälsoövervakning  (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget även får användas till betalning av
statsunderstöd enligt prövning.

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar  (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000
euro.

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföre-
tagare och pälsdjursuppfödare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avby-
tarservice för lantbruksföretagare  (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 700 000
euro.
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader  (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 377 000
euro.

En tjänst som statssekreterare inrättas fr.o.m.
den 1 november 2011.

04. Finlands miljöcentrals omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000
euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministe-
riets förvaltningsområde  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000
euro.

10. Miljö- och naturvård

23. Skydd av Östersjön  (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att
anslaget också får användas för anställning av
personal i visstidsanställning. Personalmängden
får motsvara högst 15 årsverken. 

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsupp-
gifter  (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000
euro.

20. Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet  (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000
euro. 

56. Konjunkturrelaterade understöd för bo-
stadsaktiebolags och hyreshusbolags reparatio-
ner  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 600 000
euro.

Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden  (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på
43 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2011 tillämpas från och 
med den 1 december 2011.
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