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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en kom-
plettering av budgetpropositionen för 2011 (RP 126/2010 rd). En
kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskot-
tet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om
statsbudgeten för 2011, som överlämnades den 10 september 2010.

Ekonomiska utsikterRegeringens budgetproposition grundar sig på finansministeriets
konjunkturprognos för september, som inte kräver någon ändring i
samband med att den kompletterande budgetpropositionen över-
lämnas.

Världshandeln har nått nästan samma nivå som före recessionen.
Tyngdpunkten för tillväxten ligger på de tillväxtländer där den pri-
vata efterfrågan är stark. De politiska åtgärderna har dessutom stärkt
den offentliga efterfrågan i de utvecklade länderna, och världseko-
nomin växer både i år och nästa år med ca 4 %. Prognosen innehål-
ler emellertid osäkerhet. Riskerna hör samman med den bräckliga
ekonomiska tillväxten, den snabba skuldsättningen inom den of-
fentliga sektorn och obalansen i finansieringen samt den långsamma
förbättringen av arbetslöshetssiffrorna. De positiva möjligheterna
hänför sig till de faktum att den ökade risknivån inom finansiering-
en uppskattas bli låg och att de offentliga stabiliseringsåtgärderna
har skapat förutsättningar för tillväxt av den privata efterfrågan.

Finlands ekonomi är igen tillbaka på sitt tillväxtspår med utländsk
efterfrågan som drivkraft. År 2011 stärks också den inhemska efter-
frågan och den totala produktionsökningen väntas bli snabbare och
nå upp till knappt tre procent. En omfattande förbättring av den eko-
nomiska aktiviteten leder också till ökad sysselsättning. Trots att
Finlands ekonomi försiktigt återhämtar sig är resurserna fortfarande
underutnyttjade; arbetslöshetsgraden är hög och graden av kapaci-
tetsutnyttjande lägre än normalt. Inflationen väntas bli måttfull un-
der prognosperioden.

Återhämtningen inom den ekonomiska tillväxten och skattehöj-
ningarna i budgetpropositionen för 2011 ökar de sammanlagda in-
komsterna inom den offentliga ekonomin. Utgiftsökningen begrän-
sas av bl.a. de relativt måttfulla löneförhöjningarna och den gradvi-
sa avvecklingen av stimuleringsåtgärderna på utgiftssidan.
Därigenom förbättras den offentliga ekonomin nästa år, trots att den
dock fortfarande kommer att uppvisa ett tydligt underskott.

InkomstposternaDet föreslås att de uppskattade ordinarie inkomsterna ökas med
528 miljoner euro netto, varav andelen beräknade skatteinkomster
är 337 miljoner euro. Beloppet av den beräknade mervärdesskatten
ökas med 355 miljoner euro, eftersom utfallet för 2010 har varit
större än vad man bedömde i augusti. Det föreslås att de beräknade
intäkterna av bilskatten ökas med 25 miljoner euro på grund av att
importen av begagnade bilar varit större än väntat. Däremot föreslås
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det att de beräknade intäkterna av samfundsskatt till staten minskas
med 59 miljoner euro till följd av att samfundsskattenivån, enligt
uppgifter från den slutliga beskattningen för 2009, stannade på en
lägre nivå än vad som uppskattades för 2009. Denna förändring
väntas återspegla sig på skattenivån också under kommande år.

Statens utdelningsinkomster och inkomster av avyttring av aktier
beräknas öka till 1 300 miljoner euro. Uppskattningen grundar sig
på en prognos över utdelningsinkomsterna som justerats enligt före-
tagens resultatutveckling.

Anslag och balans Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettotillägg på
199 miljoner euro. Tillsammans med det nettotillägg på 528 miljo-
ner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletterings-
propositionen ett överskott på ca 330 miljoner euro, vilket minskar
behovet av nettoupplåning. Statens nettoupplåning 2011 föreslås
således uppgå till 8,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid ut-
gången av 2011 vara ca 84 miljarder euro, vilket är ca 45 % i förhål-
lande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden Ramnivån för 2011 var efter justeringarna av budgetpropositio-
nen 38 072 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition juste-
ras ramnivån med 18,2 miljoner euro så att den motsvarar prisjuste-
ringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Utgiftsra-
men för 2011 är efter justeringarna 38 090 miljoner euro.

Den totala summan av de anslag för 2011 som omfattas av ramen
föreslås uppgå till 37 731 miljoner euro, varvid ca 59 miljoner euro
kvarstår som en s.k. ofördelad reserv för 2011 utöver de 300 miljo-
ner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, miljoner euro

Moment Ärende 2011

Strukturella ändringar i ramen
24.30.66 I anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ingår 0,4 miljoner euro 

i utgifter för samarbetsprojekt med österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA), 
8,08 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Danmarks ambassad i Maputo 
och 1,25 miljoner euro i utgifter för samarbetsprojekt med Norges utrikesde-
partement. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 
(genomgångspost). 9,7

25.10.01, 
25.10.02, 
25.30.01

Övergång till nettobudgetering.

-0,1
29.40.52 Kompensering till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för slop-

andet av befrielsen från apoteksavgift (motsvarande inverkan på inkomsterna under 
moment 11.04.03). 26,1
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Stödjande av sysselsätt-
ningen

Det föreslås att 30 miljoner euro av Oy Veikkaus Ab:s ofördelade
vinstmedel intäktsförs. Av intäktsföringen anvisas 23,5 miljoner
euro för sysselsättningsfrämjande åtgärder inom områdena för ve-
tenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Dessutom anvisas 6,5
miljoner euro för projektet Åbo — Europas kulturhuvudstad 2011.

Ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro föreslås för att trygga virkes-
produktionens uthållighet.

Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro föreslås för sysselsättnings-
och utbildningsverksamhet och för specialåtgärder särskilt för att
främja sysselsättningen inom havsklustret och för sysselsättning av
bl.a. personer med funktionsnedsättning.

Som en följd av ändringarna av fullmakter i den fjärde tilläggs-
budgeten för 2010 föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro
för företags investerings- och utvecklingsprojekt och ett tilläggsan-
slag på 1,75 miljoner euro för internationaliseringsunderstöd.

Det föreslås att användningen av refinansiering för export beviljas
fram till utgången av juni 2011.

ApoteksavgiftTill följd av Europeiska unionens lagstiftning slopas befrielsen
från apoteksavgift till staten för Helsingfors universitets och Östra
Finlands universitets apotek från och med den avgift som fastställs
utifrån 2010 års omsättning. Det föreslås att Helsingfors universitet
och Östra Finlands universitet kompenseras för det inkomstbortfall
som denna förändring medför och som 2011 beräknas vara 26,1
miljoner euro. Den uppskattade inkomsten från apoteksavgiften
ökas med motsvarande belopp.

Kapitalinvesteringar 
i offentligrättsliga 
universitet

Staten bereder sig på att investera kapital i offentligrättsliga uni-
versitet med en andel som motsvarar de privata investeringarna en-
ligt det tidigare fastställda förhållandet 5:2. De offentligrättsliga
universiteten har ställt som mål för sin medelanskaffning att få pri-
vata kapitalinvesteringar till ett sammanlagt belopp av 84,5 miljo-
ner euro. Om detta mål nås, krävs en statlig medfinansieringsandel
på ca 211 miljoner euro. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga fi-
nansiärer till den 30 juni 2011.

Energistöd för klenträdFör det nya energistödet för klenträd föreslås anslag på 13,5 mil-
joner euro för 2011. Systemet tas enligt uppskattning i bruk vid in-
gången av april 2011. Det föreslås att stöden för tillvaratagande och
flisning av energivirke slopas i lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk och att de s.k. Kemera-stöden samtidigt minskas med
3,75 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet av energivirkesstöd

Prisjusteringar i ramen
Justering av prisnivån för lagstadgat indexbundna utgifter i enlighet med fastställda FPL- och 
ArPL-index. -18,4
Lönesystemen för regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0,827 miljoner euro. 0,8
Sammanlagt 18,2
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för nio månader. Lagarna kan sättas i kraft först när Europeiska
kommissionen har godkänt det nya energistödet för klenträd.

Ändringar av inkomst-
gränserna för arbets-
marknadsstöd och 
inkomstgränserna vid 
sjukpension

För arbetsmarknadsstöd föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro,
vilket föranleds av en justering av inkomstgränserna för behovs-
prövningen av arbetsmarknadsstödet. Dessutom föreslås det att in-
komstgränsen vid sjukpension höjs.

Förändringar i om-
kostnadsanslagen

För Rättsregistercentralen föreslås ett tillägg på 0,2 miljoner euro
för införandet av elektronisk identifiering av tjänstemän (VIRTU).
För domstolarna föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,1 miljoner
euro för ett projekt för att utveckla ett program för brottmålsdomar
och för utgifter för IT-standardtjänster. För rättshjälpsbyråerna fö-
reslås dessutom anslag på 0,33 miljoner euro för ökade driftsutgifter
för informationssystem.

För finansministeriet föreslås anslag på 60 000 euro för de extra
uppgifter som föranleds av en proposition som gäller styrning av in-
formationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. 

För skatteförvaltningen föreslås ett tilläggsanslag på 0,2 miljoner
euro för ökade resurser till ett center för utredning av grå ekonomi.

För Statens IT-servicecentral föreslås anslag på 0,5 miljoner euro
för produktion av medborgartjänster.

Vissa andra ändringar För utbetalning av ersättningar för brottsskador och ersättningar
till oskyldigt häktade eller dömda föreslås det ett tillägg på 2 miljo-
ner euro.

Av anslagen för mottagande av flyktingar och asylsökande före-
slås det en överföring av 0,42 miljoner euro för utgifter föranledda
av inledande kartläggning av invandrare enligt den nya mottag-
ningslagen.

Det anslag på 3 miljoner euro som i budgetpropositionen för 2011
anvisats för uppdatering av det tekniska övervakningssystemet i ett
Dornier-plan slopas, eftersom anslag för finansiering av anskaff-
ningen redan ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010.

Efter det att den nya affärsverkslagen har antagits kan Senatfastig-
heter inte längre bevilja lån till sina dotter- och intresseföretag, och
fullmakten att bevilja lån stryks därför ur budgeten. Dessutom före-
slås det att Senatfastigheter beviljas fullmakt för avyttring av vissa
objekt som är i verkets ägarbesittning.

Ett nettotillägg på ca 40 miljoner euro föreslås för de pensionsan-
slag som beviljas huvudsakligen på grundval av anställning hos sta-
ten. Antalet nya begynnande pensioner och den genomsnittliga pen-
sionen har varit större än väntat. Det faktum att ArPL-index fast-
ställts till ett lägre värde än beräknat minskar däremot behovet av
anslag för pensionsutgifter.

Anslagen för avgifter till Europeiska unionen föreslås bli minska-
de med 10 miljoner euro. Anslaget för skattegottgörelse till landska-
pet Åland minskas enligt förslaget med 10 miljoner euro och ansla-
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get för återbäring av intäkterna av lotteriskatten med 2 miljoner eu-
ro. 

Det anslag som reserverats för utökning av Statens konstmuseums
samlingar ökas enligt förslaget med 0,5 miljoner euro i syfte att
trygga kontinuiteten i konstanskaffningarna.

Det föreslås att ny åkerareal på 18 300 hektar ska omfattas av mil-
jöstöd och kompensationsbidrag.

Det föreslås att anslaget på 3 miljoner euro för den grundliga för-
bättringen av banavsnittet Kemi—Äkäsjoki och projektet för att
bygga en bro över Muonio älv slopas.

I fråga om anslagen för lånen för forskning och innovationer före-
slås ett tillägg på 2 miljoner euro på grund av den ökning av full-
makt för lån med riskexponering som godkändes i den första till-
läggsbudgeten för 2010.

Till det belopp för omkostnader för den allmänna fonden för soci-
al trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten föreslås ett tillägg
på 2,9 miljoner euro till följd av att kalkylen över omkostnaderna
har ändrats och den procentandel som betalas ur allmänna fonden
har preciserats.

Det föreslås att statens andel av utgifter som föranleds av sjukför-
säkringslagen minskas med 28 miljoner euro till följd av precise-
ringen av utgiftsposten.

Det föreslås en minskning av anslagen för social- och hälsovårds-
ministeriets förvaltningsområde med sammanlagt 23,9 miljoner
euro på grund av att FPL- och ArPL-index fastställts till ett lägre
värde än beräknat.

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika 
huvudtitlarna, euro

Huvudtitel

Regeringens
budget-

proposition

Komplette-
rings-

proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 133 253 000 - 133 253 000
22. Republikens president 21 882 000 -45 000 21 837 000
23. Statsrådets kansli 79 285 000 - 79 285 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 257 442 000 9 330 000 1 266 772 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 829 881 000 4 539 000 834 420 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 323 799 000 -2 863 000 1 320 936 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 852 993 000 - 2 852 993 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 15 273 339 000 20 579 000 15 293 918 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 557 588 000 168 010 000 6 725 598 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvalt-

ningsområde 2 805 139 000 17 050 000 2 822 939 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltnings-

område 2 042 559 000 -3 000 000 2 039 559 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvalt-

ningsområde 3 290 311 000 23 598 000 3 313 909 000
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33. Social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde 11 552 033 000 -38 679 000 11 513 354 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 316 818 000 - 316 818 000
36. Räntor på statsskulden 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Sammanlagt 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på 
de olika avdelningarna, euro

Avdelning

Regeringens
budget-

proposition

Komplette-
rings-

proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 493 074 000 337 100 000 35 830 174 000
12. Inkomster av blandad natur 4 641 913 000 61 216 000 4 703 129 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av 

aktier och intäktsföring av vinst 1 622 080 000 130 000 000 1 752 080 000
15. Lån 170 833 000 - 170 833 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 41 927 900 000 528 316 000 42 456 216 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 8 341 422 000 -329 797 000 8 011 625 000
Sammanlagt 50 269 322 000 198 519 000 50 467 841 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta

3 789 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 59 000 000 euro jämfört med
det belopp på 3 848 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av förhands-
uppgifterna om beskattningen för 2009. Utgå-
ende från dem beräknas det slutliga beloppet
av samfundsskatten skatteåret 2009 uppgå till
ca 4,3 miljarder euro, dvs. till ett belopp som är
ca 100 miljoner euro mindre än uppskattningen

i augusti. Denna ändring sänker också progno-
serna för den slutliga samfundsskatten åren
2010 och 2011. Ändringarnas sammanlagda
verkningar beräknas innebära att hela det be-
lopp som inflyter i samfundsskatt blir ca 90
miljoner euro mindre än enligt uppskattningar-
na i augusti.

2011 budget 3 789 000 000
2010 IV tilläggsb. -172 000 000
2010 III tilläggsb. 712 000 000
2010 budget 2 706 000 000
2009 bokslut 2 207 020 618
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04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta

14 571 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 355 000 000 euro jämfört med
det belopp på 14 216 000 000 euro som före-
slås i budgetpropositionen föranleds huvud-
sakligen av att det i mervärdesskatt beräknas
inflyta ett större belopp år 2010 än vad som ti-
digare beräknats och av att denna ändring ock-
så återspeglar sig i prognosen för mervärdes-
skatten år 2011.

Avsikten är att den regeringsproposition som
nämns i det sjunde stycket i förklaringsdelen i
budgetpropositionen och som gäller mervär-
desskattefri postverksamhet ska överlämnas
utan att den kopplas till budgetpropositionen,
eftersom behandlingen av den eventuellt kom-
mer att fortsätta i riksdagen ännu nästa år. Där-
för stryks det sjunde stycket i förklaringsdelen.
Denna ändring ökar inkomstposten med 9 mil-
joner euro.

2011 budget 14 571 000 000
2010 IV tilläggsb. 127 000 000
2010 I tilläggsb. 773 000 000
2010 budget 12 613 000 000
2009 bokslut 13 315 890 692

03. Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta

156 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 26 100 000 euro jämfört med
det belopp på 130 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds med hänvis-
ning till förklaringsdelen under moment
29.40.52 av den proposition med förslag till en
lag om ändring av lagen om apoteksavgift
(148/1946) som har samband med budgetpro-
positionen. Enligt den föreslås lagen bli ändrad
så att även Helsingfors universitetsapotek och
Östra Finlands universitetsapotek ska betala
apoteksavgift till staten.

2011 budget 156 100 000
2010 budget 134 000 000
2009 bokslut 128 030 055

08. Acciser

04. Skatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta

1 309 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 299 000 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av att det i
skatt på alkoholdrycker beräknas inflyta ett
större belopp år 2010 än vad som tidigare be-
räknats. Detta beräknas också höja det belopp
som inflyter i skatt på alkoholdrycker år 2011.

2011 budget 1 309 000 000
2010 IV tilläggsb. 22 000 000
2010 budget 1 273 000 000
2009 bokslut 1 206 523 429

05. Accis på sötsaker, glass och läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta

115 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.
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Avdraget på 20 000 000 euro jämfört med
det belopp på 135 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att den
punktskatt på sötsaker och glass som föreslås i
regeringens proposition (RP 148/2010 rd), som
har samband med budgetpropositionen, är 75
cent per kilogram och inte 95 cent per kilogram

som användes som grund för inkomstposten i
budgetpropositionen.

2011 budget 115 000 000
2010 budget 35 000 000
2009 bokslut 35 454 403

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta

1 012 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-

slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 25 000 000 euro jämfört med
det belopp på 987 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att progno-
sen för importerade begagnade personbilar har

höjts. Antalet begagnade personbilar som im-
porteras år 2010 beräknas stiga till 30 000 och
därför har prognosen för importerade begagna-
de bilar år 2011 höjts från 23 000 till 28 000.

2011 budget 1 012 000 000
2010 IV tilläggsb. 108 000 000
2010 budget 850 000 000
2009 bokslut 686 898 654
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas inflyta
11 230 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägg på 9 330 000 euro jämfört med det
belopp på 1 900 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föränleds  av andelen in-
komster av samarbetsprojekt mellan ministe-
riet och Kanadas ambassad i Maputo, ministe-

riet och Danmarks ambassad i Maputo och
ministeriet och Norges utrikesdepartement.
Med inkomsterna täcks utgifterna för samar-
betsprojekten. Utgifterna har budgeterats un-
der moment 24.30.66.

2011 budget 11 230 000
2010 IV tilläggsb. 5 792 000
2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 4 130 000
2009 bokslut 5 727 695

28. Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta

1 553 315 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 21 886 000 euro jämfört med
det belopp på 1 531 429 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av preciserade
kalkyler.

2011 budget 1 553 315 000
2010 budget 1 472 204 000
2009 bokslut 1 426 560 489



12.29 15

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och pen-
ninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta
515 831 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 30 000 000 euro jämfört med
det belopp på 485 831 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av intäktsfö-
ringen av Veikkaus Ab:s ofördelade vinstme-
del. 

2011 budget 515 831 000
2010 I tilläggsb. 30 000 000
2010 budget 462 674 000
2009 bokslut 461 297 448

39. Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats jämfört med budgetpropositionen.

Förfarandet med utgiftsrester har slopats
med anledning av den lag om ändring av lagen

om statsbudgeten (1096/2009) som trädde i
kraft vid ingången av 2010. 

2011 budget 50 000 000
2010 IV tilläggsb. 292 153 000
2010 budget 54 500 000
2009 bokslut 58 702 529
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 

AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster och nettoinkomster
av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta
1 300 000 000 euro i nettoinkomster.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 130 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 170 000 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av att progno-
sen för utdelningsinkomster har setts över med
anledning av de förbättrade resultatutsikterna
inom den privata sektorn.

2011 budget 1 300 000 000
2010 budget 900 000 000
2009 bokslut 650 154 675
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 8 011 625 000

euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 329 797 000 euro jämfört med
det belopp på 8 341 422 000 euro som föreslås
i budgetpropositionen föranleds av de ändring-
ar i inkomstposterna och anslagen som föreslås
i denna kompletteringsproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen
under momentet i budgetpropositionen med ta-
bellen nedan:

2011 budget 8 011 625 000
2010 IV tilläggsb. -711 359 000
2010 III tilläggsb. -1 869 704 000
2010 II tilläggsb. 1 600 000 000
2010 I tilläggsb. -811 700 000
2010 budget 13 064 792 000
2009 bokslut 10 264 465 191

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 
(netto) 8 062
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 8 012



18

A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

90. Riksdagens övriga utgifter

50.  (21.90.01) Stöd till riksdagsgruppernas
gruppkanslier (förslagsanslag)

Anslaget får användas till betalning av stöd
enligt lagen om stöd till riksdagsgrupper ( /
2010).

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

En lagmotion som hänför sig till budgeten
och som gäller stöd till riksdagsgrupper
(LM 34/2010 rd) är under behandling i riksda-
gen. Genom lagen ska det föreskrivas om det
stöd som riksdagsgrupperna får av staten.

2011 budget 3 927 000
2010 budget 3 888 000
2009 bokslut 3 888 000
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Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02. Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för Republikens presidents
kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 275 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 45 000 euro jämfört med det be-
lopp på 8 320 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av att löneutgifter
motsvarande ett årsverke överförs till rörliga
polisens säkerhetsenhet till moment 26.10.01.

2011 budget 8 275 000
2010 budget 7 847 000
2009 bokslut 7 339 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Krishantering

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

F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen i be-
slutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har ansla-
get under punkt 01. i dispositionsplanen ökats
med 430 000 euro på grund av de preciserade
kostnaderna för beredskapstiden. Jämfört med
budgetpropositionen har dessutom anslaget
under punkt 03. i dispositionsplanen ökats med
16 000 euro, anslaget under punkt 06. i dispo-
sitionsplanen med 230 000 euro, anslaget un-
der punkt 07. i dispositionsplanen med 16 000
euro och anslaget under punkt 11. i disposi-
tionsplanen med 20 000 euro. Tilläggen på
sammanlagt 282 000 euro föranleds i huvud-
sak av justeringar av operationernas personal-
styrka och av lönerna för personer som tjänst-
gör i militära krishanteringsuppdrag. Tilläggen
på 712 000 euro täcks med anslag under punkt
09. i dispositionsplanen.

2011 budget 58 332 000
2010 IV tilläggsb. -2 000 000
2010 III tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. -300 000
2010 budget 59 774 000
2009 bokslut 52 412 051

Dispositionsplan €

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

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

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

05. Gemensamma utgifter 4 290 000
06. Utgifter för Finlands kris-

hanteringsstyrka i Bosnien och 
Hercegovina (operationen 
EUFOR/ALTHEA) 790 000

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

08. Utgifter för Finlands kris-
hanteringsstyrka i Afghanistan 
(ISAF-insatsen) 22 121 000

09. I reserv för merutgifter för på-
gående operationer eller för för-
längning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsoperationer 
samt för andra utgifter för kris-
hantering 10 898 000

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

EUTM Somalia 250 000
Sammanlagt 58 332 000
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21. Civilpersonalens deltagande i krishante-
ring (förslagsanslag)

F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen i be-
slutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro till punkt 02. i dis-
positionsplanen jämfört med det belopp som
föreslås i budgetpropositionen föranleds av de
ökade utgifterna för valobservation. Tillägget
täcks med anslag under punkt 01. i disposi-
tionsplanen. 

2011 budget 18 348 000
2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 1 000
2010 budget 18 345 000
2009 bokslut 15 290 861

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 844 248 000 euro.
Anslaget får användas
5) till betalning av utgifter för samarbetspro-

jekt mellan ministeriet och österrikiska utveck-
lingssamarbetsverket (ADA), ministeriet och
Kanadas ambassad i Maputo, ministeriet och
Danmarks ambassad i Maputo och ministeriet
och Norges utrikesdepartement.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen,
punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen ersät-
ter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen i
budgetpropositionen och dispositionsplanen i
beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i bud-
getpropositionen.

Jämfört med det belopp på 819 918 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
24 330 000 euro.

Av tillägget föranleds 15 000 000 euro under
punkt 1. Multilateralt utvecklingssamarbete i
dispositionsplanen jämfört med det belopp på

Dispositionsplan €

01. Civil krishantering 17 548 000
02. Valobservatörer 400 000
03. Fredsförmedling 400 000
Sammanlagt 18 348 000

Dispositionsplan €

1. Multilateralt utvecklingssam-
arbete 236 224 000

2. Utvecklingssamarbete med 
enskilda länder och regioner1) 306 980 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 53 720 000
4. Utvecklingssamarbete som inte 

inriktats enligt land 54 378 000
5. Humanitärt bistånd 78 000 000
6. Planering av utvecklingssam-

arbetet, stödfunktioner och 
utvecklingspolitisk information 9 546 000

7. Evaluering av utvecklingssam-
arbetet och intern revision 2 500 000

8. Understöd till medborgar-
organisationernas utvecklings-
samarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) 
och informationen om utveck-
lingssamarbetet 88 000 000

9. Räntestöd 14 900 000
Sammanlagt 844 248 000

1) I anslaget ingår 400 000 euro i utgifter för samarbets-
projekt mellan ministeriet och österrikiska utvecklings-
samarbetsverket (ADA), 8 065 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Danmarks 
ambassad i Maputo, 15 000 euro i utgifter för sam-
arbetsprojekt mellan ministeriet och Kanadas 
ambassad i Maputo samt 1 250 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges 
utrikesdepartement.
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221 224 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen av det finansiella bidraget till den glo-
bala miljöfaciliteten (GEF). Tillägget är en
överföring från moment 24.90.66.

Av tillägget föranleds 9 330 000 euro under
punkt 2. Utvecklingssamarbete med enskilda
länder och regioner i dispositionsplanen jäm-
fört med det belopp på 297 650 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen av den medfi-
nansiering för 2011 som föreslås i den fjärde
tilläggsbudgetpropositionen för 2010 för sam-
arbetsprojekt  mellan ministeriet och Kanadas
ambassad i Maputo, ministeriet och Danmarks

ambassad i Maputo och ministeriet och Norges
utrikesdepartement. Motsvarande inkomster
från samarbetsprojekt med Kanadas ambassad
i Maputo, Danmarks ambassad i Maputo och
Norges utrikesdepartement har antecknats un-
der moment 12.24.99.

2011 budget 844 248 000
2010 IV tilläggsb. 5 792 000
2010 III tilläggsb. 300 000
2010 budget 737 504 000
2009 bokslut 732 909 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen i be-
slutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Ett tillägg på 20 000 euro har gjorts till dis-
positionsplanens punkt Den finländska kom-

mittén för europeisk säkerhet. Tillägget täcks
med anslag under dispositionsplanens punkt
Andra organisationer som bedriver internatio-
nell verksamhet.

2011 budget 1 790 000
2010 budget 1 840 000
2009 bokslut 1 976 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bi-
drag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 90 768 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 15 000 000 euro jämfört med
det belopp på 105 768 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av överföring-
en av det finansiella bidraget till den globala
miljöfaciliteten (GEF) till moment 24.30.66.

2011 budget 90 768 000
2010 IV tilläggsb. -8 000 000
2010 budget 109 511 000
2009 bokslut 104 531 000

Dispositionsplan €

Medborgarorganisationernas Europa-
information 515 000
Finlands FN-förbund 315 000
Den finländska kommittén för europeisk 
säkerhet 110 000
Samerådet 75 000
Organisationer som stöder OSSE:s 
verksamhet samt människorätts-
organisationer 45 000
FRK:s bekantgörande av internationell 
humanitär rätt och Genève-konventio-
nerna i Finland 65 000
Medborgarorganisationernas nätverk 
för konfliktförebyggande KATU 70 000
Finlands Atlantsällskap 130 000
Crisis Management Initiative ry. 450 000
Andra organisationer som bedriver 
internationell verksamhet 15 000
Sammanlagt 1 790 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

03. Vissa verks omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
6 849 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 6 649 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av kostnader för
ibruktagandet av Virtu-tjänsten vid Rättsregis-
tercentralen. Avsikten med Virtu-tjänsten är att
tjänstemännen tillförlitligt, säkert och kost-
nadseffektivt även kan utnyttja elektroniska
tjänster som tillhandahålls av aktörer utanför
den egna organisationen.

2011 budget 6 849 000
2010 IV tilläggsb. 150 000
2010 III tilläggsb. 158 000
2010 budget 6 241 000
2009 bokslut 6 476 000

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

Under momentet beviljas 14 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 12 150 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en ökning av
brottsskadeersättningar och ersättningar som
ska betalas till oskyldigt häktade eller dömda.

2011 budget 14 150 000
2010 IV tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 12 150 000
2009 bokslut 11 490 302

10. Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 474 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster de inkomster som inflyter från EU och de
inkomster som inflyter från samarbete med
ämbetsverk och inrättningar samt parter utan-
för budgeten.
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F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen och det andra stycket
i beslutsdelen fogas som andra stycke till be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 3 000 euro jämfört med det be-
lopp på 8 477 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att det anslag som
föreslås i momentet ombildas till ett nettoan-
slag så att man vid nettobudgeteringen som in-
komster beaktar de inkomster som nämns i be-
slutsdelen.

2011 budget 8 474 000
2010 III tilläggsb. 89 000
2010 budget 8 144 000
2009 bokslut 8 061 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
9 990 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som in-
komster de inkomster som inflyter från EU och
de inkomster som inflyter från samarbete med
ämbetsverk och inrättningar samt parter utan-
för budgeten.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Avdraget på 8 000 euro jämfört med det be-
lopp på 9 998 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att det anslag som
föreslås i momentet ombildas till ett nettoan-
slag så att man vid nettobudgeteringen som in-
komster beaktar de inkomster som nämns i be-
slutsdelen.

2011 budget 9 990 000
2010 III tilläggsb. 108 000
2010 budget 10 075 000
2009 bokslut 9 650 000

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
234 579 000 euro.

Vid tingsrätterna får från och med den 1 fe-
bruari 2011 inrättas tre tjänster som tingsdo-
mare  (2 T11 och T13), under förutsättning att
tre lagmanstjänster vid tingsrätten (T15, T16
och T17) dras in från och med samma tidpunkt.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Av tillägget på 2 060 000 euro jämfört med
det belopp på 232 519 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds 1 060 000 euro
av utgifter för ett projekt för att utveckla ett
program för brottmålsdomar och 1 000 000
euro av grunddatateknikens ökade utgifter.

Jämfört med budgetpropositionen har man
dessutom till de tjänster som ska inrättas fogat
en tjänst som tingsdomare (T13) och till de
tjänster som ska dras in en tjänst som lagman
vid tingsrätten (T16).

2011 budget 234 579 000
2010 IV tilläggsb. 1 060 000
2010 III tilläggsb. 2 740 000
2010 budget 229 470 000
2009 bokslut 235 412 000

04. Rättshjälpsbyråernas och
konsumenttvistenämndens omkostnader (re-

servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på

27 481 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 330 000 euro jämfört med det
belopp på 27 151 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av ökade standard-
tjänst-, underhålls- och driftsutgifter för rätts-
hjälpsbyråernas informationssystem.
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2011 budget 27 481 000
2010 IV tilläggsb. 250 000
2010 III tilläggsb. 228 000
2010 budget 26 100 000
2009 bokslut 26 458 000

30. Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
43 835 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkom-
ster de inkomster som inflyter från EU och de
inkomster som inflyter från samarbete med
ämbetsverk och inrättningar samt parter utan-
för budgeten.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Beslutsdelens andra stycke fogas som tredje

stycke till beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 40 000 euro jämfört med det be-
lopp på 43 875 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att det anslag som
föreslås i momentet ombildas till ett nettoan-
slag så att man vid nettobudgeteringen som in-
komster beaktar de inkomster som nämns i be-
slutsdelen.

2011 budget 43 835 000
2010 III tilläggsb. 394 000
2010 budget 42 543 000
2009 bokslut 39 893 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag
till internationella organisationer utomlands
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 208 000 euro.
Anslaget får användas inom inrikesförvalt-

ningen till betalning av medlemsavgifter och
finansiella bidrag till internationella organisa-
tioner (Interpol, FATF1), Schengen C-SIS2),
Sisnet3), FIUNET4), Egmont5), IGC6), IOM,
ICMPD7), COSPAS-SARSAT8), Prüm9) och

ICAO PKD10)) samt till betalning av utgifter
föranledda av motsvarande förpliktelser.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägget på 42 000 euro jämfört med det be-
lopp på 1 166 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av anslutningen till In-
ternationella civila luftfartsorganisationens
elektroniska certifikatbank (ICAO PKD).

2011 budget 1 208 000
2010 budget 1 166 000
2009 bokslut 1 813 000

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
685 553 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

1) FATF=Financial Action Task Force
2) C-SIS=Communication-Schengen Information System
3) Sisnet=Schengen Information System Network
4) FIUNET=Financial Intelligent Unit Network
5) Egmont Group=grupp i anslutning till penningtvätt, 

med sekretariat i Toronto, Kanada
6) IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, 

Refugee and Migration Policies in Europe, North 
America and Australia

7) ICMPD=International Centre for Migration Policy 
Development

8) COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och 
räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad 
positionering på land, till havs och i luften.

9) Prüm=ett avtal som sju EU-medlemsstater ingick 2005 
om myndighetssamarbete för bekämpning av 
terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig 
migration.

10) ICAO PKD=Internationella civila luftfarts-
organisationens elektroniska certifikatbank
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Jämfört med det belopp på 685 608 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
55 000 euro, varvid som tillägg har beaktats
45 000 euro i överföring av löneutgifter mot-
svarande ett årsverke till rörliga polisens säker-
hetsenhet från moment 22.02.01 och 50 000
euro i överföring av utgifter för ordnande av
företagshälsovård och arbetsplatsmåltider för
personal inom regionförvaltningsverkens an-
svarsområden för polisen från moment
28.40.01 samt som avdrag 150 000 euro i över-

föring till moment 26.20.01 i anslutning till po-
lisens ökade andel vid betalningen av kostna-
derna för förvaltningen av UMA-systemet.

2011 budget 685 553 000
2010 IV tilläggsb. 4 000 000
2010 III tilläggsb. 4 329 000
2010 budget 679 804 000
2009 bokslut 664 541 680

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
220 571 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 150 000 euro jämfört med det
belopp på 220 421 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att kostna-
derna för förvaltningen av UMA-systemet
minskar för Gränsbevakningsväsendets del.
Tillägget är en överföring från moment
26.10.01.   

2011 budget 220 571 000
2010 III tilläggsb. 3 104 000
2010 budget 220 671 000
2009 bokslut 219 511 000

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

Under momentet beviljas 24 910 000 euro.
Anslaget får användas
1) till förnyande av de patrullbåtar som

Gränsbevakningsväsendet skaffade på 1980-
talet

2) till anskaffning av ett utsjöbevakningsfar-
tyg samt till anskaffningens förvaltnings-, re-
se- och planeringskostnader 

3) till utgifter i enlighet med upphandlings-
kontrakten vilka föranleds av index- och valu-
takursändringar.

Fullmakt
Den fullmakt att beställa ett utsjöbevak-

ningsfartyg som beviljades i den andra till-
läggsbudgeten för 2009 och förnyades i den
första tilläggsbudgeten för 2010 förnyas.

F ö r k l a r i n g :  Det första och andra
stycket i beslutsdelen ersätter det första och an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Stycket under fullmaktsdelen i beslutsdelen
fogas som andra stycke till fullmaktsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det
belopp på 27 910 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att de medel som
behövs för förnyandet av övervakningssyste-
men i flygplan av typen Dornier DO 228 tas in
i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010.  

I den andra tilläggsbudgeten för 2009 bevil-
jades Gränsbevakningsväsendet en beställ-
ningsfullmakt för anskaffning av ett utsjöbe-
vakningsfartyg samt 3 000 000 euro för plane-
ringen av fartyget och beredningen av
anskaffningen. Beställningsfullmakten förnya-
des i den första tilläggsbudgeten för 2010. Pla-
neringen av anskaffningen av ett utsjöbevak-
ningsfartyg inleddes 2009, men något avtal om
anskaffning av ett fartyg har inte ingåtts och
därför har beställningsfullmakten inte utnytt-
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jats under budgetåret 2010. Gränsbevaknings-
väsendet berättigas att ingå avtal för anskaff-
ning av ett utsjöbevakningsfartyg så att staten
föranleds utgifter på högst 57 000 000 euro
före utgången av 2013. Anskaffningen infaller
åren 2010—2013. Anskaffningen får efter
2011 medföra utgifter till ett belopp av sam-
manlagt 28 000 000 euro. 

2011 budget 24 910 000
2010 IV tilläggsb. 3 000 000
2010 I tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 18 710 000
2009 bokslut 12 910 000

40. Invandring

03. Främjande av invandrares integration
och sysselsättning  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 281 000 euro.
Anslaget får användas
6) till genomförande av den inledande kart-

läggningen av utbildningstjänster eller andra
integrationstjänster för invandrare, högst
420 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen fogas
som punkt 6 till det andra stycket under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 420 000 euro jämfört med det
belopp på 861 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av överföringen av an-
slag som riktas till den inledande kartläggning-
en av utbildningstjänster eller andra integra-
tionstjänster för invandrare från moment
26.40.63. 

2011 budget 1 281 000
2010 I tilläggsb. 500 000
2010 budget 1 359 000

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

Under momentet beviljas 86 317 000 euro.

Anslaget får användas
9) till betalning av utgifterna för ordnande av

kvotflyktingars och deras familjemedlemmars
inresa i landet, hälsoundersökningar i utrese-
landet och utbildning (kulturorientering), samt
till ordnande av utbildning och information i
syfte att främja mottagningsverksamheten.
Migrationsverket kan i enskilda fall undan-
tagsvis betala utgifter även för ordnande av in-
resa i landet för familjemedlemmar till andra
personer som åtnjuter internationellt skydd,
om det finns synnerligen vägande skäl därtill.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.
Punkt 9 i det andra stycket i beslutsdelen ersät-
ter punkt 9 i det andra stycket i budgetproposi-
tionen.

Avdraget på 420 000 euro jämfört med det
belopp på 86 737 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att ordnandet av
inresa begränsas till att gälla huvudsakligen
kvotflyktingar och deras familjemedlemmar
och av överföringen av motsvarande anslag till
moment 26.40.03.

2011 budget 86 317 000
2010 III tilläggsb. 31 009 000
2010 budget 71 427 000
2009 bokslut 119 031 591
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

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

Av anslaget får högst 40 309 000 euro an-
vändas för andra anskaffningar av försvarsma-
teriel än till betalning av utgifter som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i
index och valutakurser i samband med beställ-
ningsfullmakter.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Ändringen hänför sig till en förändring av
det sätt på vilket fullmakterna anges i detta mo-
ment, så att de årliga utgifter som fullmakterna
föranleder staten inte längre specificeras i be-
slutsdelen.

Av anslaget beräknas 615 746 000 euro an-
vändas till betalning av utgifter som föranleds
av tidigare beviljade beställningsfullmakter,
58 700 000 euro till betalning av utgifter som
föranleds av den beställningsfullmakt för ma-
teriell utveckling av försvarsmakten 2011 som
beviljas 2011, 23 000 000 euro till betalning av
utgifter för ändringar i index och valutakurser
i samband med beställningsfullmakter samt
40 309 000 euro för andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

Till följd av de ändringar som föreslås i den
fjärde tilläggsbudgetpropositionen 2010 änd-
ras fullmaktstablån enligt följande:

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

2011 2012 2013 2014 2015—

Samman-
lagt

fr.o.m
2011

Gamla beställningsfullmakter
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 18 573 23 251 23 250 3 287 68 361
Utvecklande av service- och flygbas-
baserade system för helikoptrar (HTH) 5 972 5 500 2 000 13 472
Kompletterande av beredskapsförbandens 
utrustning (VYV 2) 10 000 27 000 5 000 42 000
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2006) 108 600 15 200 123 800
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007) 83 916 13 434 97 350
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2011 budget 737 755 000
2010 IV tilläggsb. -2 240 000
2010 III tilläggsb. -121 334 000
2010 budget 698 059 000
2009 bokslut 709 171 000

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för
militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2008) 9 180 9 040 11 210 5 227 34 657
Effektivisering av kapaciteten för huvud-
stadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) 35 000 20 000 55 000
Strategisk lufttransportkapacitet (SAC) 1 920 1 920
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2009) 172 511 230 099 221 040 176 671 43 665 843 986
varav Utveckling av luftförsvaret 10 000 8 750 102 343 121 093
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2010) 143 524 119 565 111 602 374 691
Teknisk forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2010 (TTK-PROTO 
2010) 26 550 22 850 1 400 50 800
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 615 746 485 939 375 502 185 185 43 665 1 706 037

Ny beställningsfullmakt
Materiell utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2011) 58 700 68 336 23 267 2 000 152 303

Fullmakterna sammanlagt 674 446 554 275 398 769 187 185 43 665 1 858 340

Dispositionsplan €

01. Utgifter för Finlands kris-
hanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 11 100 000

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

03. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 3 020 000

04. Utgifter för Finlands kris-
hanteringsstyrka i Afghanistan 
(ISAF-insatsen) 18 100 000

05. Utgifter för Finlands FN-
avdelning i Sudan (UNMIS-
insatsen) 40 000

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

07. Gemensamma utgifter för kris-
hanteringsinsatser 4 497 000

08. Programmet för utvecklande av 
styrkor för krishantering 10 000 000

09. Utgifter för löner, flyttning och 
boende för EU:s stridsgrupper 
under utbildningstiden samt för 
överföringsersättningar 4 465 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen 
EUTM Somalia 320 000

12. Utgifter för krishanteringsinsatsen 
i Tchad och Centralafrikanska 
republiken 1 500 000
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F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen i be-
slutsdelen ersätter dispositionsplanen under
momentet i budgetpropositionen.

Anslaget har ökats med 765 000 euro under
punkt 09. i dispositionsplanen. Tillägget, som
föranleds av att planeringsgrunderna för EU:s
stridsgrupper har preciserats, täcks med anslag
under punkt 20. i dispositionsplanen.

2011 budget 58 620 000
2010 III tilläggsb. -136 000
2010 I tilläggsb. 5 800 000
2010 budget 53 473 000
2009 bokslut 55 814 000

13. Utgifter för Atalanta-insatsen 4 600 000
20. I reserv för merutgifter för på-

gående insatser eller för för-
längning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt 
för andra utgifter för krishantering 728 000

Sammanlagt 58 620 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
32 368 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 32 708 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
340 000 euro. Som tillägg har beaktats 60 000
euro som täckning för de kostnader som föran-
leds av regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om styrning av informa-
tionsförvaltningen inom den offentliga förvalt-
ningen och de kostnader som föranleds av pla-
neringen av arrangemangen inom projektet för
grundläggande informationsteknik. Som av-
drag har beaktats 400 000 euro i överföring till
moment 28.40.01 som täckning för utgifter för
upphandling av IT-tjänster. Från momentet har
dessutom fyra årsverken överförts till moment
28.10.01 för det center för utredning av grå
ekonomi som ska inrättas vid skatteförvalt-
ningen.

2011 budget 32 368 000
2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 III tilläggsb. 1 969 000
2010 budget 31 228 000
2009 bokslut 33 586 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeri-
ets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas 1 159 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 150 000 euro jämfört med det
belopp på 1 309 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen är en överföring till moment
28.30.01. 

2011 budget 1 159 000
2010 IV tilläggsb. -835 000
2010 budget 844 000
2009 bokslut 675 000
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10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
397 022 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 396 822 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av löneutgifter
och andra utgifter för fyra årsverken för det

center för utredning av grå ekonomi som ska
inrättas vid skatteförvaltningen. Årsverkena
överförs från moment 28.01.01.

2011 budget 397 022 000
2010 IV tilläggsb. -1 500 000
2010 III tilläggsb. 487 000
2010 budget 396 324 000
2009 bokslut 375 691 000

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Anslaget får användas till förskottsbetal-
ningar för anskaffning av informationssystem
som behövs för hantering av arbetspensions-
försäkringar.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
andra stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Arek Oy låter konstruera och underhåller in-
formationssystem som behövs för hantering av
arbetspensionsförsäkringar och erbjuder sina
kunder systemservice som produceras med
hjälp av de informationssystem som gemen-
samt kan disponeras av arbetspensionssektorn.
Arek Oy:s verksamhetsmodell grundar sig på
anskaffning och koordinering av informations-
systemprojekt samt systemutveckling. Företa-
get ägs av 11 aktörer inom den offentliga och
privata arbetspensionssektorn, av vilka staten
är en ägare.

2011 budget 14 448 000
2010 III tilläggsb. 192 000
2010 budget 20 848 000
2009 bokslut 26 139 000

06.  (28.20.02 och 06) Omkostnader för Sta-
tens IT-servicecentral (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
8 731 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen. 

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 8 231 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av kostnaderna för
de tjänster som ska produceras för medborgar-
na.

2011 budget 8 731 000
2010 IV tilläggsb. 12 000
2010 III tilläggsb. 20 000
2010 budget 8 947 000
2009 bokslut 11 792 000

88. Senatfastigheter
1. Servicemål och andra verksamhetsmål
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk

inom finansministeriets förvaltningsområde.
Enligt den nya lag om statliga affärsverk som
träder i kraft vid ingången av 2011 och som
gäller Senatfastigheter ska Senatfastigheter
tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i
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omedelbar anknytning till den för statliga äm-
betsverk och inrättningar, fonder utanför stats-
budgeten och andra statliga affärsverk liksom
för riksdagen och för enheter som lyder under,
står under tillsyn av eller verkar i anslutning till
riksdagen samt sköta den fastighetsförmögen-
het som är i Senatfastigheters besittning.

2. Investeringar 
Senatfastigheter får utan krav på motsäker-

het ställa proprieborgen för sådana fastighets-
aktiebolags lån som är dess dotterbolag och
mot tillräcklig säkerhet för sina intressebolags
lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljo-
ner euro.

4. Fullmakter
Senatfastigheter ges rätt att sälja aktierna nr

405-439, 994-1703, 1770-1949, 3085-3503,
4744-5351, 5926-7500, 7819-9640, 9719-
9720, 9827-9828, 9887-9888, 9975-9976 i
KOy ICT och aktierna nr 1-264, 265-553,
2868-5308, 5560-8115, 8306-10204, 11056-
12284, 13802-15493, 19727-20145, 20395-
20778, 20860-20937, 20981-21040 i KOy
Biocity till Åbo Teknologifastigheter Ab för en
skuldfri köpesumma på 50 miljoner euro och i
övrigt på de villkor som Senatfastigheter be-
stämmer.

Senatfastigheter ges rätt att sälja fastighet
853-41-25-3 i Åbo jämte byggnader för en
skuldfri köpesumma på 14,2 miljoner euro till
Bovallius-Kiinteistöt Oy och i övrigt på de
villkor som Senatfastigheter bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket under
punkt 1. Servicemål och andra verksamhets-
mål i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen och det andra stycket i besluts-
delen ersätter det andra stycket under punkt 2.
Investeringar i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. Punkt 4. Fullmakter i be-
slutsdelen fogas som punkt 4 till beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Riksdagen har den 13 oktober 2010 godkänt
en regeringsproposition som innehåller ett för-
slag till ny lag om statliga affärsverk (RP 63/
2010 rd). I den nya lagen om statliga affärsverk
som ska tillämpas från och med den 1 januari
2011 har beskrivningen av Senatfastigheters

uppgifter i jämförelse med den tidigare lagen
om Senatfastigheter (1196/2003) ändrats så att
den bättre beskriver Senatsfastigheters ställ-
ning som anknuten enhet inom staten.

Enligt den nya lagen om statliga affärsverk
kan Senatfastigheter inte längre bevilja lån till
sina dotter- eller intresseföretag. Av denna or-
sak stryks den fullmakt att bevilja lån som Se-
natfastigheter har i budgetpropositionen.

I samband med den omorganisering av uni-
versitetsfastigheterna som gjordes i anslutning
till universitetsreformen borde statens aktiein-
nehav i KOy ICT enligt de allmänna fördel-
ningsgrunderna för universitetsfastigheterna
ha överförts till Finlands Universitetsfastighe-
ter Ab. Med stöd av delägaravtalet mellan ak-
tieägarna i fastighetsbolaget ansågs dock delä-
garna ha möjlighet att i fråga om KOy ICT lösa
in aktierna. När Åbo stad meddelade att staden
ämnade utnyttja sin möjlighet att lösa in KOy
ICT om överföringen genomförs, frångicks
överföringen av aktierna i KOy ICT till univer-
sitetsfastighetsbolaget. När det primära målet
med en överföring till universitetsfastighetsbo-
laget förhindrades, ansåg man redan i samband
med omorganiseringen av universitetsfastighe-
terna att en försäljning av aktieinnehavet i
KOy ICT till Åbo stad är det förnuftigaste al-
ternativet. Med tanke på statens fastighetsstra-
tegi är det inte heller nödvändigt att aktierna är
i statens ägo. På förslag av Åbo stad är avsikten
att statens aktieandel säljs till Åbo Teknologi-
fastigheter Ab som bildas för detta ändamål
och i vilket staden är minoritetsägare.

Det byggnadsbestånd som är i KOy Biocitys
ägo utgör en fast del av ICT-husets kvarter.
Åbo stad har som mål att skapa förutsättningar
för att utveckla hela kvarteret genom en sam-
manföring av ägandet. Staten har inte heller
något behov av att äga aktierna i detta fastig-
hetsbolag. Därför är det ekonomiskt och med
tanke på statens helhetsintresse och den fram-
tida utvecklingen av fastighetsegendomen för-
nuftigt att sälja aktieinnehavet i KOy Biocity
tillsammans med aktieinnehavet i KOy ICT.

Eftersom det inte var möjligt att överföra ak-
tierna i KOy ICT till Finlands Universitetsfas-
tigheter i samband med omorganiseringen av
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universitetsfastigheterna, överfördes annan
statlig fastighetsegendom i motsvarande om-
fattning till Finlands Universitetsfastigheter.

Undervisningsministeriet överförde verk-
samheten vid den statliga specialyrkesläroan-
stalten i Åbo stad (Aurainstituutti) till den pri-
vata utbildningsanordnaren S. ja A. Bovalliuk-
sen säätiö den 1 januari 2009. De lokaler som
läroanstalten använder har hyrts ut av Senat-
fastigheter genom ett hyresavtal som gäller
tills vidare. När innehavet överförs till utbild-
ningsanordnaren kan uppgifter på ägaransvar i
anslutning till fastighetens underhåll och servi-
ce intas som en del av den utbildning som spe-
cialläroanstalten erbjuder sina elever. Efter-

som det med tanke på statens helhetsintresse
inte är nödvändigt att äga fastigheter som an-
vänds för privat utbildningsverksamhet kan
försäljningen anses motiverad. Bovallius-
Kiinteistöt Oy är ett bolag som helt ägs av S. ja
A. Bovalliuksen säätiö, som bedriver special-
läroanstaltsverksamhet.

2011 budget —
2010 III tilläggsb. —
2010 I tilläggsb. —
2010 budget —
2009 bokslut —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader  (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
44 857 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 150 000 euro jämfört med det
belopp på 44 707 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen är en överföring från moment

28.01.21 för utvecklande av en mikrosimule-
ringsmodell. 

2011 budget 44 857 000
2010 IV tilläggsb. 180 000
2010 III tilläggsb. 241 000
2010 budget 44 145 000
2009 bokslut 46 072 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
50 005 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 49 201 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
804 000 euro, varvid som tillägg har beaktats
200 000 euro på grund av den tilläggsräkning
för regionförvaltningsverken som föranleds av

att  statens IT-servicecentrals (VIP) tjänster
försenats och regionförvaltningsverken blivit
tvungna att ty sig till de nuvarande tjänsterna
som produceras av HALTIK, 400 000 euro i
överföring från moment 28.01.01 för täckning
av utgifter för upphandling av IT-tjänster och
254 000 euro på grund av de avtalsenliga löne-
justeringarna samt som avdrag 50 000 euro i
överföring från moment 26.10.01 för ordnande
av företagshälsovård och arbetsplatsmåltider
för personal inom regionförvaltningsverkens
ansvarsområden för polisen. 
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2011 budget 50 005 000
2010 IV tilläggsb. 643 000
2010 III tilläggsb. 1 900 000
2010 budget 48 138 000

50. Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 868 145 000 eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Jämfört med det belopp på 3 828 574 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är
ändringen 39 571 000 euro. Vid ändringen har
som tillägg beaktats 54 716 000 euro, vilket
föranleds av att antalet pensioner som börjar
har varit fler än beräknat och också större än ti-
digare år, samt som avdrag 15 145 000 euro på
grund av justeringen av ArPL-indexnivån.

2011 budget 3 868 145 000
2010 IV tilläggsb. 14 500 000
2010 budget 3 680 509 000
2009 bokslut 3 569 417 288

16. Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 765 000 euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 11 000 euro jämfört med det be-
lopp på 2 776 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av justeringen av
ArPL-indexnivån.

2011 budget 2 765 000
2010 budget 20 320 000
2009 bokslut 19 397 222

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 944 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen i budgetproposi-
tionen.

Avdraget på 121 000 euro jämfört med det
belopp på 31 065 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av justeringen av
ArPL-indexnivån.

2011 budget 30 944 000
2010 budget 30 540 000
2009 bokslut 29 411 525

63. Pensionsutgifter som andra pensionsan-
stalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 102 365 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 401 000 euro jämfört med det
belopp på 102 766 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringen
av ArPL-indexnivån.

2011 budget 102 365 000
2010 budget 79 500 000
2009 bokslut 62 572 404
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80. Stöd till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 191 053 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 2 377 000 euro jämfört med det
belopp på 188 676 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de ändringar
i inkomstposterna som föreslås i denna kom-
pletteringsproposition.

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

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 25 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av de precisera-
de kalkylerna.

2011 budget 15 000 000
2010 III tilläggsb. -21 800 000
2010 budget 25 000 000
2009 bokslut 24 033 038

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskat-
ten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 11 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de preciserade
kalkylerna.

2011 budget 9 000 000
2010 IV tilläggsb. -3 200 000
2010 budget 10 000 000
2009 bokslut 8 310 603

90. Stöd till kommunerna

20. Statens och kommunernas gemensamma
datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Finansministeriet får 2011 ingå avtal eller

andra förbindelser (upphandling och leverans
av informationssystem) inom servicehelheter-
na Egen hälsa, Planering av välfärdstjänster,
Lärande, Deltagningsmiljö, Byggd miljö, Ar-
betsgivare och Starta eget inom statens SADe-
program på så sätt att de medför utgifter på
sammanlagt högst 14 000 000 euro 2011 och
under senare år. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
sista stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Förbindelser och avtal i anslutning till an-
vändningen av fullmakten föranleder utgifter
på 2 000 000 euro 2011, 4 000 000 euro 2012,
5 000 000 euro 2013 och 3 000 000 euro 2014,
dvs. sammanlagt 14 000 000 euro från och
med 2011.

2011 budget 20 000 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 11 850 000
2009 bokslut 7 500 000
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31. Ekonomiskt stöd för kommunsamman-
slagningar och samarbetsunderstöd för kom-
munerna (förslagsanslag)

Anslaget får användas
4) till ett belopp av högst 760 000 euro för

betalning av kostnader för särskilda utredning-
ar enligt 16 § i kommunindelningslagen samt
till understöd till kommunerna för de kostnader
som föranleds av förhandsutredningar som
gäller sammanslagningen och till ersättning för
kostnader för stadsregionutredare enligt lagen
om ett utredningsförfarande i syfte att främja
samarbetet i vissa stadsregioner. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt fyra i det andra stycket under momentet
i budgetpropositionen.

Ändringen av punkt fyra föranleds av att re-
geringen i samband med kompletteringspropo-
sitionen överlåter en proposition till riksdagen
med förslag till lag om om ett utredningsförfa-
rande i syfte att främja samarbetet i vissa stads-
regioner. För utredningar enligt lagen kan fi-
nansministeriet tillsätta en eller flera personer
(stadsregionutredare). Avsikten är att de kost-
nader som stadsregionutredarna föranleder ska
ersättas av statens medel. Förfarandet syftar till
att stödja och stärka det interkommunala sam-
arbetet i stadsregionen. 

2011 budget 114 460 000
2010 budget 114 008 000
2009 bokslut 133 606 823

92. EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finland får förbinda sig att betala höjningen av Nordiska Investeringsbankens kapital så att Fin-

lands andel av bankens garantikapital höjs med 322 360 000 euro till 1 088 148 207 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen. 
Nordiska Investeringsbankens råd har beslutat att höja bankens kapital med 2 miljarder euro

från nuvarande 4 141 903 086 euro till 6 141 903 086 euro. Avsikten med höjningen av bankens
kapital är att trygga bankens verksamhetsbetingelser när det gäller att främja medlemsländernas
konkurrenskraft och främja skyddet av miljön genom att bevilja lån i synnerhet för sådana projekt
som hör till bankens fyra prioritetsområden, dvs. miljö, energi, transport och logistik samt inno-
vationer. Kapitalhöjningen genomförs genom en höjning av endast bankens garantikapital, som
medlemsländerna är skyldiga att finansiera endast om uppfyllandet av bankens egna förpliktelser
kräver det. Kapitalhöjningen inbegriper inte någon andel som ska betalas in. Kapitalhöjningen
medför alltså inte några omedelbara betalningsförpliktelser för Finland. Finlands ansvar för ban-
kens kapital ökar dock med samma belopp som höjningen, dvs. med drygt 322 miljoner euro. Fin-
lands andel av Nordiska Investeringsbankens kapital kommer efter höjningen att vara 17,7 %.
Avsikten är att kapitalhöjningen ska träda i kraft den 1 januari 2011.

69. Avgifter till Europeiska unionen (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 1 760 000 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med
det belopp på 1 770 000 000 euro som föreslås

i budgetpropositionen föranleds av de precise-
rade kalkylerna.

2011 budget 1 760 000 000
2010 IV tilläggsb. -145 000 000
2010 budget 1 800 000 000
2009 bokslut 1 647 902 623
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURIMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

04. Utvärdering av utbildningen och högsko-
lorna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
2 489 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 2 289 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av att omkostna-
derna för rådet för utvärdering av högskolorna
har ökat och är en överföring från moment
29.40.20.

2011 budget 2 489 000
2010 budget 2 289 000

10. Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
45 610 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget är 160 000 euro jämfört med det
belopp på 45 450 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen. Av tillägget föranleds
50 000 euro av hyresutgifter i anslutning till
reparationerna av Suomalais-venäläinen koulu

och 110 000 euro av hyresutgifter i anslutning
till reparationerna av Haukkarannan koulu,
med hänvisning till motiveringen i den fjärde
tilläggsbudgetpropositionen för 2010.

2011 budget 45 610 000
2010 IV tilläggsb. 56 000
2010 III tilläggsb. 322 000
2010 budget 46 482 000
2009 bokslut 55 792 000
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30. Vuxenutbildning

31. Statsandel och statsunderstöd för yrkes-
inriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)

Anslaget får användas
2) till utvecklande av servicen till arbetslivet

och av utbildningens kvalitet, för prov- och
materialtjänster för fristående examina samt
för slutbetalningar och rättelser för tidigare år,
högst 8 050 000 euro.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken
som berättigar till statsandel är högst 16 600.
Trots kvoten för studerandeårsverken får an-
slaget användas till betalning av statsandelar
som föranleds av rättelsebeslut.

F ö r k l a r i n g :  Punkt två i det första
stycket i beslutsdelen ersätter punkt två i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och beslutsdelens andra
stycke ersätter det tredje stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2011 budget 148 629 000
2010 budget 147 240 000
2009 bokslut 139 225 811

52. Statsunderstöd för det fria bildningsar-
betets anläggningskostnader (reservationsan-
slag 3 år)

Fullmakt
År 2011 får sammanlagt högst 1 000 000

euro beviljas som statsunderstöd för anlägg-
ningsprojekt.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som
fjärde stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

De understöd som beviljas beräknas föranle-
da staten utgifter på 308 000 euro år 2012 och
avsikten är att detta ska beaktas som avdrag i
anslaget under moment 29.30.30.

2011 budget 1 000 000
2010 budget 1 000 000
2009 bokslut 1 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning

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

Under momentet beviljas 22 536 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 22 736 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en överföring
till moment 29.01.04.

2011 budget 22 536 000
2010 IV tilläggsb. 500 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 21 436 000
2009 bokslut 25 320 000

52. Särskild statlig finansiering för undervis-
ning och forskning vid Helsingfors universitet
och Östra Finlands universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas 31 707 000 euro.
Anslaget får användas 
1) till finansiering för undervisning och

forskning vid Helsingfors universitet,
30 400 000 euro

2) till finansiering för undervisning och
forskning vid Östra Finlands universitet,
1 307 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 26 100 000 euro jämfört med
det belopp på 5 607 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av kompensa-
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tionen till Helsingfors universitet och Östra
Finlands universitet för minskade inkomster
från apoteksavgiften.

I samband med budgetpropositionen över-
lämnar regeringen en proposition med förslag
till en lag om ändring av lagen om apoteksav-
gift (148/1946) så att även Helsingfors univer-
sitetsapotek och Östra Finlands universitetsa-
potek ska betala apoteksavgift till staten. Det
föreslås att lagen första gången tillämpas på
den apoteksavgift som fastställs utifrån apo-
teksrörelsens omsättning 2010. Regeringen
överlämnar samtidigt en proposition med för-
slag till en lag om ändring av universitetslagen
(558/2009) så att Helsingfors universitet och
Östra Finlands universitet varje år kompense-
ras med ett belopp som motsvarar den apoteks-
avgift som betalats för universitetets apoteks-
rörelse. Beräknat utifrån uppgifterna för 2009
är apoteksavgiften för Helsingfors universitet
24,9 miljoner euro och för Östra Finlands apo-
tek 1,2 miljoner euro.

2011 budget 31 707 000
2010 III tilläggsb. 107 000
2010 budget 5 500 000

53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 300 000 euro.
Anslaget får användas
11) till betalning av statsunderstöd för för-

bättrande av tillgången till forskningsmaterial
och för infrastrukturprojekt som gäller forsk-
ning samt till betalning av utgifter för motsva-
rande projekt vid statens ämbetsverk.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 11 i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Avsikten är att tillägget på 5 833 000 euro
jämfört med det belopp på 94 467 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen ska riktas
till punkt 11 i beslutsdelen. De åtgärder som fi-

nansieras har en sysselsättningsfrämjande ef-
fekt.

2011 budget 100 300 000
2010 I tilläggsb. 5 833 000
2010 budget 89 964 000
2009 bokslut 86 904 892

89. Statlig finansiering av kapitalplacering-
ar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas 211 250 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Enligt de mål för medelsanskaffningen som
de offentligrättsliga universiteten själva har
ställt upp är målsättningen för universiteten att
få sammanlagt 84 500 000 euro i privata kapi-
talplaceringar. Om målen uppnås till fullo, krä-
ver det enligt de tidigare riktlinjerna om ett
5:2-förhållande vid fördelningen av medel en
statlig medfinansiering på 211 250 000 euro.
För att den statliga finansieringsinsatsen inte
ska utgöra ett hinder för anskaffningen av pri-
vata medel, föreslås det att statens finansiella
investering budgeteras så att den motsvarar
universitetens mål. Därför föreslås det att an-
slaget under momentet utökas med ett belopp
på 111 250 000 euro jämfört med det belopp
på 100 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen. Det slutliga beloppet av statens in-
vestering fastställs senare i enlighet med de ti-
digare riktlinjerna för fördelningen av medel
utifrån beloppet av genuint privata placeringar.

Tidsfristen för övriga finansiärers placering-
ar i anslutning till statlig medfinansiering i of-
fentligrättsliga universitets kapital förlängs
med sex månader till den 30 juni 2011. Det
slutliga beloppet av statens investering fast-
ställs senare i enlighet med de tidigare riktlin-
jerna för fördelningen av medel utifrån belop-
pet av genuint privata placeringar.

2011 budget 211 250 000
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80. Konst och kultur

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av konsten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 220 662 000 euro.
Anslaget får användas
1) till finansiering av konst- och kulturfräm-

jande åtgärder och evenemang, till betalning
av löneutgifter och andra utgifter för konst-
och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och
informationsverksamhet samt till försöks- och
forskningsprojekt kring kultur vid statliga äm-
betsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens
och universitetens fastigheter och byggnader
som används av dem och till vård av dessa
konstverk samt till anskaffning av kvalitetslit-
teratur med liten spridning till allmänna bibli-
otek.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkterna 1 och 2 i det andra stycket i be-
slutsdelen ersätter punkterna 1 och 2 i det an-
dra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 207 828 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget

12 834 000 euro. Av tillägget ska 6 334 000
euro riktas till projekt för att förbättra syssel-
sättningen inom kulturbranschen och
6 500 000 euro riktas till att stödja projektet
Åbo – Europas kulturhuvudstad 2011.

2011 budget 220 662 000
2010 I tilläggsb. 11 550 000
2010 budget 197 922 000
2009 bokslut 204 432 624

72. Utökning av Statens konstmuseums sam-
lingar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 239 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att man vill trygga
nivån på anslagen för anskaffningar.

2011 budget 739 000
2010 budget 739 000
2009 bokslut 739 000

90. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av idrott och fysisk fostran (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 143 286 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avsikten är att tillägget på 8 333 000 euro
jämfört med det belopp på 134 953 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen ska riktas

särskilt till sysselsättningsstimulerande projekt
för att bygga idrottsanläggningar och till att
främja en motionsinriktad livsstil hos befolk-
ningen. 

2011 budget 143 286 000
2010 I tilläggsb. 7 500 000
2010 budget 128 521 000
2009 bokslut 124 300 087
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91. Ungdomsarbete

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel
för främjande av ungdomsarbete (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas 51 583 000 euro.
Anslaget får användas
7) till uppsökande ungdomsarbete, stöd på

riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, fö-
rebyggande arbete mot rusmedels- och narko-
tikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åt-
gärder för stärkande av de ungas sociala iden-
titet.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen

och punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen
ersätter punkt 7 i det andra stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen.

Avsikten är att tillägget på 3 000 000 euro
jämfört med det belopp på 48 583 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen ska riktas
särskilt till att stödja det uppsökande ungdoms-
arbetet och verkstadsverksamheten för unga. 

2011 budget 51 583 000
2010 I tilläggsb. 5 117 000
2010 budget 46 267 000
2009 bokslut 44 740 432
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Jordbruk

40. Nationellt stöd för jordbruket och träd-
gårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Nya förbindelser som år 2011 ingås i Fast-

landsfinland beträffande den nationella till-
läggsdelen till kompensationsbidraget får för-
anleda utgifter på sammanlagt högst
31 000 000 euro åren 2012—2015. 

F ö r k l a r i n g :  Fullmakten i beslutsdelen
ersätter det första stycket i fullmakten i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Minskningen av bevillningsfullmakten med
5 000 000 euro jämfört med det belopp på
36 000 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att den åkerareal som om-
fattas av LFA- och miljöstöd år 2011 ökas med
ca 18 300 hektar.

2011 budget 559 165 000
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 558 265 000
2009 bokslut 560 365 000

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

Fullmakt
År 2011 får förbindelser och avtal ingås i en-

lighet med det system med miljöstöd för jord-

bruket och stöden för främjande av djurens
välbefinnande som EU-kommissionen har
godkänt för åren 2007—2013 samt beslut fat-
tas om beviljande av stöd inom systemet med
stöd för icke-produktiva investeringar så att de
åren 2012—2020 orsakar utgifter om samman-
lagt högst 139 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter full-
makten i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 55 000 000 euro till bevillnings-
fullmakten jämfört med det belopp på
84 000 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att den åkerareal som om-
fattas av LFA- och miljöstöd år 2011 ökas med
ca 18 300 hektar.

2011 budget 372 210 000
2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 362 238 000
2009 bokslut 348 915 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
De förbindelser som ingås år 2011 i enlighet

med det system med kompensationsbidrag
som Europeiska kommissionen har godkänt
för åren 2007—2013 får föranleda utgifter på
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sammanlagt högst 116 000 000 euro under
åren 2012—2015. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter full-
makten i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 22 000 000 euro till bevillnings-
fullmakten jämfört med det belopp på
94 000 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att den åkerareal som om-

fattas av LFA- och miljöstöd år 2011 ökas med
ca 18 300 hektar.

2011 budget 422 673 000
2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. —
2010 budget 422 673 000
2009 bokslut 422 673 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av

bekämpning och förebyggande av djursjukdo-
mar, djurskydd och annan veterinärvård, er-
sättningar, vissa statsbidrag, utbildning, speci-
alisering för veterinärer vid Helsingfors uni-
versitet samt av beviljande av
forskningsstipendier

3) till utgifter som föranleds av tjänster som
köps hos kommunerna, högst 3 340 000 euro

4) till utgifter som föranleds av att gransk-
ningsavgifterna för små slakterier görs skäliga-
re, högst 600 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 1 i beslutsdelen er-
sätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen och
punkterna 3 och 4 i beslutsdelen fogas som
motsvarande punkter till andra stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

2011 budget 5 430 000
2010 budget 5 430 000
2009 bokslut 2 068 224

60. Skogsbruk

42. Statsbidrag till organisationer för främ-
jande och övervakning av skogsbruk (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 48 805 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 300 000 euro jämfört med det
belopp på 48 505 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av verkställandet
av systemet med energistöd för klenträd.

Med hänvisning till förklaringsdelen i mo-
ment 30.60.47 överlämnar regeringen i sam-
band med budgetpropositionen till riksdagen
en proposition om ändring av lagen om finan-

siering av ett hållbart skogsbruk och till lag om
energistöd för klenträd. Enligt propositionen
ansvarar skogscentralerna för beviljandet, ut-
betalningen och övervakningen av energistö-
det för klenträd. Införandet av stödsystemet
förutsätter ändringar i skogscentralernas infor-
mationssystem, för vilket uppskattningsvis
kommer att behövas en engångsutgift på
300 000 euro.

2011 budget 48 805 000
2010 III tilläggsb. 210 000
2010 budget 49 029 000
2009 bokslut 47 668 000
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44. Stöd för tryggande av virkesproduktio-
nens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 76 030 000 euro.
Fullmakt
År 2011 får beslut om stöd enligt ovan nämn-

da lag fattas för högst 81 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-

slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och fullmaktsdelen i beslutsdelen ersätter full-
maktsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Jämfört med det belopp på 72 780 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 250 000 euro och jämfört med bevillnings-
fullmakten på 74 410 000 euro är tillägget
7 000 000 euro.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag
beaktats 3 750 000 euro på grund av verkstäl-
landet av systemet med energistöd för klenträd
och som tillägg till anslaget och bevillnings-
fullmakten 7 000 000 euro för statsunderstödd
skogsvård och markförbättring, uttag och flis-
ning av energived i enskilda skogar samt för-
nyelse av enskilda skogar som drabbats av
stormskador.

Med hänvisning till förklaringsdelen i mo-
ment 30.60.47 överlämnar regeringen i sam-
band med budgetpropositionen till riksdagen
en proposition om ändring av lagen om finan-
siering av ett hållbart skogsbruk och till lag om
energistöd för klenträd. Samtidigt föreslås att
14 och 15 § i lagen om finansiering av ett håll-
bart skogsbruk, som gäller uttag och flisning
av energived, ska upphävas. Lagändringen
kommer uppskattningsvis att träda i kraft
fr.o.m den 1 april 2011. 

2011 budget 76 030 000
2010 IV tilläggsb. 8 000 000
2010 budget 72 280 000
2009 bokslut 79 470 229

45. Främjande av vården av skogsnatur (re-
servationsanslag 3 år)

Anslaget får även användas till betalning av
konsumtionsutgifter och utgifter som föran-

leds av avlönande av visstidsanställd personal
motsvarande högst fem årsverken för tidsbe-
stämda uppgifter samt till betalning av utgifter
som gäller medfinansieringsandelen i projekt
som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Utökningen av det maximala antal personer
som får anställas med anslaget jämfört med
budgetpropositionen från ett till fem gör det
möjligt att även statliga ämbetsverk och inrätt-
ningar kan delta i genomförandet av de riks-
omfattande projekt för främjande av vården av
skogsnatur och biologisk mångfald som ge-
nomförs med anslag under momentet. De som
ska genomföra projekten väljs genom ett an-
budsförfarande.

2011 budget 11 325 000
2010 budget 10 325 000
2009 bokslut 7 965 000

47. Energistöd för klenträd (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas 13 500 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av stöd

enligt lagen om energistöd för klenträd.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-

getpropositionen.
Regeringen överlämnar i samband med bud-

getpropositionen till riksdagen en proposition
om ändring av lagen om finansiering av ett
hållbart skogsbruk och till lag om energistöd
för klenträd. Avsikten är att lagen om energi-
stöd för klenträd och den ändrade lagen om fi-
nansiering av ett hållbart skogsbruk ska träda i
kraft samtidigt. 

För närvarande främjas användningen av
energived med stöd för uttag och flisning av
energived som beviljas med stöd av lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996), för vilket anslag och fullmakten har an-
visats under moment 30.60.44. Genom reger-
ingspropositionen ändras dessa två separata
stöd till ett nytt stöd (energistöd för klenträd)
och bestämmelserna om dem införs i lagen om
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energistöd för klenträd. Avsikten är att man i
fortsättningen med de stöd som beviljas med
stöd av lagen om finansiering av ett hållbart
skogsbruk (544/2007) ska främja virkespro-
duktionen och trygga skogarnas biologiska
mångfald, medan syftet med den nya lagen om
energistöd för klenträd är att öka användningen
av trä för energi.

Lagarna kan sättas i kraft med en temporär
förordning av statsrådet först när Europeiska
kommissionen har godkänt det nya energistö-
det för klenträd. Eftersom man inte känner till
det exakta ikraftträdandedatumet och stöd för
uttag och flisning av energived på grund av
överträdelsebestämmelserna under 2011 fort-

farande kommer att betalas med stöd av lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996), har för uttag och flisning av energived
reserverats anslag också under moment
30.60.44. Lagarna beräknas träda i kraft fr.o.m.
den 1 april 2011.

Syftet med energistödet för klenträd är att
främja energianvändningen av klenträd. Enligt
uppskattningar ska ca 5 miljoner m3 av den
energived som värme- och kraftverk använder
år 2020 härstamma från ungskogar, medan
från ungskogar med statens stöd för närvaran-
de uttas ca 1,5 miljoner m3 energived.

2011 budget 13 500 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 249 600 000 euro.
Anslaget får användas
2) till utgifter för investeringar i utvecklandet

av trafikledsnätet.
Fullmakt
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt

de fullmakter som beviljats tidigare år till den
del dessa fullmakter inte har använts.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen,
punkt 2 i det andra stycket ersätter punkt 2 i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen och fullmaktsdelen ersät-
ter fullmaktsdelen i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det
belopp på 252 600 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen och slopandet av punkt 2
i fullmaktsdelen beror på att man har slopat
ombyggnaden av banavsnittet Kemi—Äkäsjo-
ki samt projektet för att bygga en bro över
Muonio älv.

Korrigeringen av det andra stycket i besluts-
delen beror på behovet att betala konsumtions-
utgifter som hör nära samman med genomför-
andet av projekt med medel under momentet.

Anslaget under momentet har ändrats jäm-
fört med budgetpropositionen och ombildats
till ett treårigt reservationsanslag.

2011 budget 249 600 000
2010 IV tilläggsb. 1 500 000
2010 III tilläggsb. 13 800 000
2010 budget 428 600 000
2009 bokslut 365 333 088

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reserva-
tionsanslag 3 år)

Anslaget får användas 
2) till utgifter för genomförandet av livscy-

kelprojekt som gäller projektet för motorvägs-
avsnittet E18 Forsby—Kotka och projektet för
ett andra spår på avsnittet Karleby—Ylivieska.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 2 i beslutsdelen fo-
gas som en ny punkt 2 till det andra stycket un-
der momentet i budgetpropositionen. Samti-
digt blir den nuvarande 2 punkten i det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen punkt 3.

Kompletteringen av det andra stycket i be-
slutsdelen beror på behovet att betala konsum-
tionsutgifter som hör nära samman med ge-
nomförandet av projekt med medel under mo-
mentet.

2011 budget 60 350 000
2010 IV tilläggsb. 2 700 000
2010 budget 66 500 000
2009 bokslut 57 500 000
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30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt. År 2011 får förbindelser enligt

fullmakten för 2010 att bevilja miljöstöd för
rederiers nya fartygsinvesteringar ingås i en-
lighet med den förordning av statsrådet som ut-
färdas med stöd av statsunderstödslagen (688/
2001), till den del fullmakten inte har använts.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till bud-
getpropositionen.

Man kommer under 2010 inte att hinna an-
vända den fullmakt på 30 miljoner euro som
beviljades för miljöstöd för fartygsinvestering-
ar i den första tilläggsbudgeten 2010, så beslut
om understöd får fattas även under 2011. Stö-
det är av engångsnatur och betalas tidigast
2012.

2011 budget —
2010 I tilläggsb. —
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
51 082 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 51 081 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är föränd-
ringen 1 000 euro, varvid som tillägg har beak-
tats 55 000 euro som en överföring av löneut-
gifter och andra utgifter för en person från mo-
ment 32.01.02 och som avdrag 54 000 euro
som en överföring av utgifter för informations-
system till moment 32.01.02.

2011 budget 51 082 000
2010 III tilläggsb. 521 000
2010 budget 52 107 000
2009 bokslut 53 963 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas
omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
208 406 000 euro.

Anslaget får även användas 
6) för utveckling och underhåll av portalen

FöretagsFinland till ett belopp av 1 000 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen
blir punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 207 031 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är föränd-
ringen 1 375 000 euro, varvid som tillägg har
beaktats 52 000 euro som en överföring av lö-
neutgifter och andra utgifter för en person från
moment 32.30.01, 1 000 000 euro för utveck-
ling och underhåll av portalen FöretagsFinland
som en överföring från moment 32.20.41,
54 000 euro som en överföring av  utgifter  för
informationssystem från moment 32.01.01
samt 324 000 euro på grund av avtalsenliga lö-
nejusteringar och som avdrag 55 000 euro som
en överföring av löneutgifter och andra utgifter
för en person till moment 32.01.01.

2011 budget 208 406 000
2010 IV tilläggsb. 1 272 000
2010 III tilläggsb. 4 136 000
2010 I tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 215 078 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets-
och näringsministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 78 266 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 14 000 000 euro jämfört med
det belopp på 64 266 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av att utgifts-

posten preciserats och mervärdesskattesatsen
ändrats.

2011 budget 78 266 000
2010 IV tilläggsb. 12 500 000
2010 III tilläggsb. -965 000
2010 budget 64 356 000
2009 bokslut 68 500 583

20. Innovationspolitik och företagens internationalisering

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s
omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får även användas
1) till ett belopp av högst 2 000 000 euro för

placeringar enligt 7 § i lagen om Teknologiska
forskningscentralen VTT.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.

2011 budget 86 720 000
2010 III tilläggsb. 264 000
2010 budget 85 672 000
2009 bokslut 95 369 000

03. Säkerhets- och kemikalieverkets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
16 628 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 24 000 euro jämfört med det be-
lopp på 16 604 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av de avtalsenliga lö-
nejusteringarna.

2011 budget 16 628 000
2010 III tilläggsb. 48 000
2010 budget 12 037 000
2009 bokslut 10 149 000

41. Allmänt understöd till vissa sammanslut-
ningar och organisationer för främjande av
näringspolitiken  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 39 852 000 euro.
För att stödja och främja uppfinningsverk-

samhet och ersätta de kostnader som orsakas
av förvaltningen av verksamhet och kostnader-
na för att främja utländska investeringar samt
för att effektivisera nyttiggörandet av formgiv-
ning i näringsverksamheten kan på grund av att
servicen i fråga kan jämställas med en kollek-
tiv nyttighet allmänt understöd beviljas i enlig-
het med EU:s definition av allmänna ekono-
miska mål till ett belopp som motsvarar det ful-
la kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan även
för projekt som syftar till att för små och med-
elstora företag främja tjänster, företagsverk-
samheten och ekonomin inom kreativa områ-
den på grund av deras samhälleliga effekter
och goda resultat beviljas statsunderstöd till ett
belopp som motsvarar det fulla kostnadsbelop-
pet. Av Finpro rf:s verksamhet kan vidare en
del av upprätthållandet av nätverket av export-
centra samt en del av verksamheten vid de in-
hemska enheterna bestå av sådana funktioner
av allmänt ekonomiskt intresse som finansie-
ras till det fulla kostnadsbeloppet.
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Anslaget budgeteras enligt principen om be-
talningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelens första
stycke ersätter det första stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen, be-
slutsdelens andra stycke ersätter det tredje
stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen, beslutsdelens tredje stycke
fogas som fjärde stycke till beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i
det andra stycket i beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen slopas.

Jämfört med det belopp på 41 052 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
1 200 000 euro, där 1 000 000 euro föranleds
av en överföring av utgifterna för portalen Fö-
retagsFinland till  moment 32.01.02 och
200 000 euro av en överföring av utgifter för
standardiseringsverksamhet till moment
32.60.28.

2011 budget 39 852 000
2010 IV tilläggsb. 3 000 000
2010 budget 40 917 000
2009 bokslut 43 018 000

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 410 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 750 000 euro jämfört med det
belopp på 24 660 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av den höjning av
fullmakten som föreslagits i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2010.

2011 budget 26 410 000
2010 IV tilläggsb. —
2010 budget 24 100 000
2009 bokslut 23 027 988

83. Lån för forsknings- och innovationsverk-
samhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 104 900 000 euro. 
Fullmakt. År 2011 får nya lån beviljas till ett

belopp av högst 102 823 000 euro. Om en del
av bevillningsfullmakten för 2010 är oanvänd,
får beslut om beviljande av den oanvända de-
len fattas ännu år 2011. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det
belopp på 102 900 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av de ändringar
som gjorts i den första tilläggsbudgeten för
2010.

2011 budget 104 900 000
2010 I tilläggsb. 3 000 000
2010 budget 99 443 000
2009 bokslut 82 838 230

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
161 833 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 52 000 euro jämfört med det be-
lopp på 161 885 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att löneutgifter
och andra utgifter för en person överförs till
moment 32.01.02. 
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2011 budget 161 833 000
2010 III tilläggsb. 1 253 000
2010 I tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 163 640 000
2009 bokslut 244 918 000

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

Under momentet beviljas 41 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det
belopp på 41 400 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av den höjning av
fullmakten som föreslagits i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2010.

2011 budget 41 900 000
2010 IV tilläggsb. —
2010 III tilläggsb. 3 170 000
2010 budget 42 000 000
2009 bokslut 23 987 090

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder
samt speciella åtgärder (fast anslag)

Under momentet beviljas 535 338 000 euro.
Anslaget får användas
4) för sysselsättning av arbetslösa enligt 7

kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservi-
ce vid statliga ämbetsverk och inrättningar, så
att personal motsvarande högst 1 840 årsver-
ken kan anställas med löner motsvarande en
månadslön på högst 2 500 euro, samt för de
kostnader som föranleds av att arbete ordnas

16) till utgifter för avlöning av andra än vid
universitet anställda personer med handikapp
som anställts innan sysselsättningslagen (275/
1987) trädde i kraft och som fortfarande är an-
ställda i samma anställningsförhållande

17) till utgifter för avlöning av personer med
handikapp som anställts vid universitet innan
sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft
och som fortfarande är anställda i samma an-

ställningsförhållande med löner motsvarande
en månadslön på högst 2 500 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen,
punkterna 4 och 16 i det andra stycket i besluts-
delen ersätter motsvarande punkter i det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen och punkt 17 i det andra
stycket i beslutsdelen fogas som punkt 17 till
det andra stycket i beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen.

Ändringarna gör det möjligt att utgifterna för
avlöning av personer med handikapp som an-
ställts vid universitet innan sysselsättningsla-
gen (275/1987) trädde i kraft och som fortfa-
rande är anställda i samma anställningsförhål-
lande kan vara lika stora som vid
sysselsättning vid staten i enlighet med punkt
4.

Jämfört med det belopp på 530 338 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
5 000 000 euro, vilket föranleds framför allt av
behoven inom havsklustret och ett tillägg till
det sysselsättningspolitiska understödet för att
sysselsätta särskilt personer med handikapp
och långtidsarbetslösa.

2011 budget 535 338 000
2010 III tilläggsb. 4 330 000
2010 I tilläggsb. 31 735 000
2010 budget 552 400 000
2009 bokslut 497 992 256

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

Fullmakt. Om en del av den lånefullmakt
som fanns till förfogande 2010 är oanvänd, får
beslut om beviljande av den oanvända delen
fattas under år 2011 i fråga om projekt som har
inletts före den 30 juni 2011.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
tredje stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Man har beslutat förlänga användningen av
refinansiering till utgången av juni 2011. 
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2011 budget 500 000 000
2010 IV tilläggsb. -1 000 000 000
2010 budget 1 500 000 000
2009 bokslut 280 373 832

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

63. Kajanalands utvecklingspengar (reser-
vationsanslag 3 år)

Anslaget får användas
3) till betalning av omkostnader. Under mo-

mentet budgeteras inkomster enligt omkostna-
dernas standardinnehåll samt de betalningsan-
delar som utomstående finansiärer betalat för
Trafikverkets åtgärder.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 3 i beslutsdelen er-
sätter punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen. 

2011 budget 56 188 000
2010 IV tilläggsb. 1 850 000
2010 III tilläggsb. 1 455 000
2010 I tilläggsb. 915 000
2010 budget 58 954 000
2009 bokslut 59 827 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering
och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram under programperioden 2007—
2013 (förslagsanslag)

Anslaget får användas
6) till betalning av åtaganden som föranleds

av förbindelser i fråga om program inom EU:s
programperiod 2000—2006 och till betalning
av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finan-
siella korrigeringar) i rådets förordning (EG)
nr 1260/1999.

De poster som föranleds av återkrav anteck-
nas under moment 12.39.10.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 6 i det första stycket
i beslutsdelen ersätter punkt 6 i det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen och beslutsdelens andra
stycke fogas som sjätte stycke till beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen. 

2011 budget 526 889 000
2010 IV tilläggsb. -50 000 000
2010 budget 504 583 000
2009 bokslut 342 984 807

60. Energipolitik

28. Främjande av materialeffektiviteten och
miljömärkningsverksamheten (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas 700 000 euro.
Anslaget får användas
1) till sådan utrednings-, provnings- och in-

formationsverksamhet som främjar materialef-
fektiviteten

2) till skötseln av uppgifterna på nationell
nivå inom det nordiska miljömärkningssyste-
met

3) till delfinansiering av projekt som finan-
sieras av EU. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i be-
slutsdelen ersätter det första stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen
och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det
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andra stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 200 000 euro jämfört med det
anslag på 500 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en överföring från
moment 32.20.41. 

En effektivare användning av material i både
konsumtionen och produktionen sparar natur-
resurser och ökar också energieffektiviteten.
Med hjälp av det nordiska miljömärkningssys-
temet uppmuntras tillverkarna och servicele-
verantörerna att erbjuda ur miljösynpunkt bätt-
re alternativ. Samtidigt strävar man efter att in-
formera konsumenterna och köparna om varor
och tjänster som belastar miljön mindre än ge-
nomsnittet. Genom dessa åtgärder förbättras
såväl miljöns tillstånd som konkurrenskraften,
samtidigt som utrymme för nya innovationer
skapas.

Finansieringen av skötseln av uppgifterna på
nationell nivå inom det nordiska miljömärk-
ningssystemet lämpar sig att tas upp tillsam-
mans med materialeffektiviteten, eftersom
miljömärkningen i stor utsträckning främjar
samma mål som främjandet av materialeffekti-
viteten.

Samhälleliga effektmål
— En effektivare användning av material

och det nordiska miljömärkningssystemet ökar
energieffektiviteten och konkurrenskraften
och främjar en övergång till hållbara produk-
tions- och konsumtionsmönster.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med
budgetpropositionen.

2011 budget 700 000
2010 budget 500 000
2009 bokslut 500 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

(26.) Statlig finansiering av utgifterna för lä-
karhelikopterverksamheten (reservationsan-
slag 3  år)

F ö r k l a r i n g :  Momentet har överförts
till moment 33.60.40 jämfört med budgetpro-
positionen.

02. Tillsyn

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
14 718 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Tillägget på 57 000 euro jämfört med det be-
lopp på 14 661 000 euro som föreslås i budget-

propositionen föranleds av de avtalsenliga lö-
nejusteringarna. 

2011 budget 14 718 000
2010 IV tilläggsb. 68 000
2010 III tilläggsb. 1 587 000
2010 budget 13 000 000
2009 bokslut 12 140 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

28. Omkostnader för allmänna fonden för
social trygghet som betalas till Folkpensions-
anstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 140 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 900 000 euro jämfört med det
belopp på 137 500 000 euro som föreslås i
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budgetpropositionen föranleds av ändringar i
kalkylen över omkostnaderna och av en preci-
sering av den procentandel som betalas ur all-
männa fonden.

2011 budget 140 400 000
2010 III tilläggsb. 6 700 000
2010 budget 124 900 000
2009 bokslut 123 000 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 427 600 000 eu-

ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 4 700 000 euro jämfört med det
belopp på 1 432 300 000 euro som föreslås i
budgetpropostionen föranleds av justeringen
av nivån på FPL-index.

2011 budget 1 427 600 000
2010 IV tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 423 000 000
2009 bokslut 1 427 500 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpen-
ning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 768 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 900 000 euro jämfört med det
belopp på 771 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringen
av nivån på FPL-index. 

2011 budget 768 100 000
2011 IV tilläggsb. -60 000 000
2010 I tilläggsb. -3 730 000
2010 budget 883 300 000
2009 bokslut 561 500 000

51. Statsandel till grunddagpenning (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 154 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 600 000 euro jämfört med det
belopp på 155 000 000 euro som föreslås i

budgetpropositionen föranleds av justeringen
av nivån på FPL-index.

2011 budget 154 400 000
2010 IV tilläggsb. -17 000 000
2010 III tilläggsb. 24 000 000
2010 budget 150 705 000
2009 bokslut 146 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
911 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 904 300 000 euro
som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
7 100 000 euro, varvid som avdrag har beak-
tats 2 900 000 euro till följd av justeringen av
nivån på FPL-index samt som tillägg
10 000 000 euro till följd av den ändring av be-
hovsprövningen i fråga om arbetsmarknads-
stödet som föreslås i den fjärde tilläggsbudget-
propositionen för 2010.
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2011 budget 911 400 000
2010 IV tilläggsb. -52 500 000
2010 III tilläggsb. -21 000 000
2010 I tilläggsb. 430 000
2010 budget 939 700 000
2009 bokslut 714 530 259

56. Statsandel till alterneringsersättning
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 40 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av justeringen av
nivån på ArPL-index.

2011 budget 39 900 000
2010 budget 44 000 000
2009 bokslut 36 977 567

30. Sjukförsäkring

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

Under momentet beviljas 1 252 600 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 281 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är av-
draget 28 400 000 euro, där 400 000 euro för-

anleds av justeringen av nivån på ArPL-index
och 28 000 000 euro föranleds av att utgifts-
posten preciserats.

2011 budget 1 252 600 000
2010 IV tilläggsb. -39 000 000
2010 budget 1 284 000 000
2009 bokslut 1 220 320 953

40. Pensioner

50. Statens andel av sjömanspensionskas-
sans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det
belopp på 51 900 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av justeringen av
nivån på ArPL-index.

2011 budget 50 900 000
2010 budget 51 000 000
2009 bokslut 47 200 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för lantbruksföretagare
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 530 150 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det
belopp på 530 550 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringen
av nivån på ArPL-index.

2011 budget 530 150 000
2010 budget 507 000 000
2009 bokslut 496 700 000
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52. Statens andel i de utgifter som föranleds
av lagen om pension för företagare (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas 121 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 100 000 euro jämfört med det
belopp på 122 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringen
av nivån på ArPL-index. 

2011 budget 121 900 000
2010 IV tilläggsb. -14 000 000
2010 budget 124 000 000
2009 bokslut 87 800 000

54. Statens andel i kostnaderna för lant-
bruksföretagares olycksfallsförsäkring (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 600 000 euro jämfört med det
belopp på 16 100 000 euro som föreslås i bud-

getpropositionen föranleds av justeringen av
nivån på ArPL-index. 

2011 budget 15 500 000
2010 budget 15 750 000
2009 bokslut 15 218 798

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

Under momentet beviljas 3 536 450 000 eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 3 546 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen är av-
draget 9 550 000 euro, varvid som tillägg har
beaktats 50 000 euro för en höjning av in-
komstgränsen vid sjukpension och som avdrag
9 600 000 euro för justeringen av nivån på
FPL-index.

2011 budget 3 536 450 000
2010 budget 3 329 900 000
2009 bokslut 2 674 880 941

50. Stöd till veteranerna

50. Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket under momentet i budgetpropo-
sitionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det
belopp på 50 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av justeringen av
nivån på FPL-index.

2011 budget 49 800 000
2010 budget 56 500 000
2009 bokslut 64 432 505

51. Ersättning för skada, ådragen i militär-
tjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 190 553 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det

första stycket under momentet i budgetpropo-
sitionen.

Avdraget på 354 000 euro jämfört med det
belopp på 190 907 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av justeringen
av nivån på FPL-index.

2011 budget 190 553 000
2010 budget 201 100 000
2009 bokslut 217 162 125
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56. Utgifter för rehabilitering av frontvetera-
ner (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas
4) till betalning av tjänster som tillhandahålls

i rehabiliteringsklientens hem.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 4 i stycket i besluts-
delen blir punkt 4 i det andra stycket i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

2011 budget 30 588 000
2010 budget 34 088 000
2009 bokslut 36 288 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

40. Statlig finansiering av utgifterna för lä-
karhelikopterverksamheten (reservationsan-
slag 3  år)

Under momentet beviljas 11 800 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av utgif-

ter för förvaltningskostnader och kostnader för
flygverksamheten för enheten för förvaltning
av läkarhelikopterverksamheten HEMS Hal-
linnointi Oy.

F ö r k l a r i n g :  Momentet har i budget-
propositionen budgeterats som moment
33.01.26. Beslutsdelen ersätter beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Läkarhelikopterverksamheten omorganise-
ras utgående från att den nuvarande helikopter-
verksamheten ska bevaras. Universitetssjuk-
husdistrikten ansvarar för den medicinska
verksamheten i läkarhelikoptern på distriktets
område. Man har för avsikt att flytta adminis-
trationen av läkarhelikopterverksamheten från
de nuvarande regionala stödföreningarna till
en ny förvaltningsenhet, HEMS Hallinnointi
Oy, som universitetssjukhusen har inrättat till-
sammans. HEMS Hallinnointi Oy är ett icke-

vinstsyftande aktiebolag som ägs av de sam-
kommuner som står bakom universitetssjukhu-
sen och som svarar för ordnandet av den fin-
ländska läkarhelikopterverksamheten tillsam-
mans med samkommunerna i fråga från
ingången av 2011. 

Utgifterna för förvaltningskostnader och
kostnader för flygverksamheten för läkarheli-
kopterverksamheten beräknas uppgå till ca
11 800 000 euro, vilket motsvarar det belopp
som hittills beviljats stödföreningen för läkar-
helikopterverksamheten i form av penningau-
tomatunderstöd. Kostnaderna för läkarheli-
kopterverksamhetens administration och flyg-
verksamhet finansieras genom att den
lotteriskatt som tas ut för tillhandahållande av
penningautomater och anordnande av kasi-
nospel höjs från ingången av 2011. I samband
med budgetpropositionen överlämnar reger-
ingen en proposition med förslag till lag om
ändring av 4 § i lotteriskattelagen.

2011 budget 11 800 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltnings-
myndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på
25 148 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 168 000 euro jämfört med det
belopp på 24 980 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av de avtalsenliga
lönejusteringarna.



33.70 61

2011 budget 25 148 000
2010 IV tilläggsb. 142 000
2010 III tilläggsb. 161 000
2010 budget 21 418 000
2009 bokslut 28 490 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Dessutom får anslaget användas till ersätt-
ningar till den organisation som ansvarar för
skötseln av uppgifter som anknyter till pro-
grammet för tilldelning av Europeiska unio-
nens miljömärke.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter
punkt 5 i det tredje stycket under momentet i
budgetpropositionen och blir det fjärde stycket
under momentet. 

Ändringen föranleds av att administreringen
av miljömärket och det behöriga organets upp-
gifter avses bli överförda från Finlands Stan-
dardiseringsförbund SFS rf till Motiva Oy, och
därför är det inte ändamålsenligt att nämna er-
sättningstagarens namn i motiveringen. 

2011 budget 35 451 000
2010 III tilläggsb. 142 000
2010 budget 36 004 000
2009 bokslut 34 873 000

10. Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsan-
slag)

Anslaget får användas
1) till utgifter som föranleds av ordnande av

bekämpning av olje- och andra miljöskador,
upprätthållande av bekämpningsberedskapen
på fartyg, anskaffning av bekämpningsmate-
riel och vidtagande av bekämpningsåtgärder
samt utredningar som direkt anknyter till be-
kämpningen av miljöskador.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter den
första punkten i det andra stycket i beslutsde-
len i budgetpropositionen. 

Användningsändamålen har preciserats med
ett tillägg om upprätthållande av bekämp-
ningsberedskapen på fartyg, eftersom anslaget

används för att ersätta fartygsinnehavare för
utgifter för bekämpningsberedskapen.

2011 budget 5 200 000
2010 I tilläggsb. —
2010 budget 4 200 000
2009 bokslut 4 164 922

23. Skydd av Östersjön (reservationsanslag
3 år) 

Anslaget får användas
1) till utgifter för ett projekt för effektivare

vattenvård inom jordbruket i Skärgårdshavets
och Bottenhavets avrinningsområden
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2) till inventeringar av den biologiska mång-
falden inom den marina undervattensmiljön i
första hand i hårt belastade havsområden

3) till utredningar och pilotprojekt som gäller
åtgärder för att minska belastningen av närsal-
ter och fasta partiklar från skogsbruket och
torvproduktionen.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i

budgetpropositionen. Punkt 4 har strukits i
stycket. 

Användningsändamålen har reducerats i syf-
te att effektivisera anslagets effekter och säker-
ställa tillräckliga anslag för projekt som ge-
nomförs i samarbete med andra aktörer. I
punkt 2 har det dessutom gjorts en teknisk änd-
ring.

2011 budget 3 000 000


