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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2014.

Ekonomiska utsikterDen internationella ekonomin har sänt uppmuntrande signaler på
den senaste tiden, trots att tillväxten är skör och läget varierar stort
mellan olika områden. Den internationella ekonomin är fortfarande
känslig och utsattheten för negativa chocker är större än normalt.
Den tilltagande internationella ekonomin leder med tiden även till
att den inhemska ekonomin återhämtar sig.

I Finland beräknas totalproduktionen öka med 0,5 % år 2014.
Prognosen bygger på ett antagande om en positiv konjunkturvänd-
ning med utrikeshandeln som den viktigaste tillväxtfrämjande fak-
torn. Den privata konsumtionen ökar inte alls i år på grund av den
svagt växande reella köpkraften, de dystra framtidsutsikterna och
arbetsmarknadsläget. De privata investeringarna minskar ytterliga-
re och deras BNP-andel sjunker till 15,4 %. 

Arbetslöshetsgraden stiger ytterligare, och uppgår innevarande år
till 8,4 %. Samtidig minska sysselsättningen med 0,3 % jämfört
med året innan. Produktivitetsutvecklingen förblir tämligen svag
mätt med antalet arbetstimmar. Pristrycket är moderat och inflatio-
nen stannar på 1,5 % under innevarande år.

De offentliga samfunden har dragits med underskott redan i fem
års tid, och den offentliga sektorns finanser kommer att ha ett under-
skott även i år eftersom varken den jämförelsevis långsamma till-
växten eller anpassningsåtgärderna räcker till för att skapa ett över-
skott inom den offentliga ekonomin. Underskottet beräknas vara
lika stort som år 2013, dvs. knappt 2½ % av BNP. Saldot för stats-
finanserna beräknas bli något bättre än i fjol. Saldot för social-
skyddsfonderna uppvisar fortfarande ett rejält överskott. Kommu-
nalekonomin uppvisar ett underskott.

De offentliga samfundens skuldkvot beräknas öka till nästan 60 %
av totalproduktionen. 

InkomstposterKalkylen över ordinarie inkomster höjs med ett nettobelopp på
544 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomster sänks med ett
nettobelopp på 190 miljoner euro. Kalkylen över intäkterna från
mervärdesskatten sänks med 165 miljoner euro på grund av de för-
sämrade utsikterna för den ekonomiska utvecklingen samt uppgif-
terna om influtna skatter. Inkomstposten för tobaksaccis sänks med
68 miljoner euro, eftersom efterfrågan var kraftig i slutet av 2013 då
de skattskyldiga i större omfattning än beräknat förberedde sig inför
den skattehöjning som infördes vid ingången av 2014. Inkomstpos-
ten för fordonsskatten höjs med 41 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 144 miljoner
euro netto. Av tillägget föranleds 77 miljoner euro av outnyttjade
anslag som återtas.
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Utifrån bankfullmäktiges beslut intäktsförs av Finlands Banks
vinst 30 miljoner euro mer än vad som förutspåtts i statsbudgeten. 

Som ett led i det beslut att styra statens medel till produktivare an-
vändningsområden som fattades i regeringens plan för de offentliga
finanserna 2015—2018 höjs kalkylen för nettoinkomsterna av för-
säljning av aktier med 460 miljoner euro och kalkylen för utdel-
ningsinkomsterna med 50 miljoner euro. Dessutom höjs Senat-
fastigheters och Forststyrelsens intäktsföring med sammanlagt 50
miljoner euro 2014. 

Balans och statsskulden Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 544
miljoner euro och ökningen av anslagen med 520 miljoner euro
minskar tilläggsbudgetpropositionen för 2014 behovet av statens
nettoupplåning med 24 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2014
föreslås uppgå till 7,1 miljarder euro. På basis av det som budgete-
rats beräknas statsskulden vid utgången av 2014 uppgå till cirka 97
miljarder euro, vilket är cirka 49 % i förhållande till bruttonational-
produkten.

Ramen för valperioden Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med
cirka 281 miljoner euro. Nivån för ramutgifterna för 2014 blir där-
med 42 730 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2014 uppgick till 42 649 miljoner euro efter den
ordinarie budgeten. Extra satsningar av engångsnatur kan täckas
med hjälp av en s.k. ofördelad reserv, dvs. en oanvänd reserv från
ramen för 2013. Av det föregående årets ofördelade reserv används
60 miljoner euro för tilläggsbudgetpropositionens utgifter av en-
gångsnatur. Ramnivån för 2014 höjs tekniskt med denna summa.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrige-
ringarna i ramen uppgår ramnivån 2014 till 42 849 miljoner euro.
Den ofördelade reserven blir därmed ca 119 miljoner euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2013
Bokslut

2014
Godkänd

 budget

2014
Regeringens
budgetprop.

2014
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 54 587 54 064 520 54 584
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 737 1 814 - 1 814

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 46 172 46 935 544 47 479
— Skatteinkomster 38 740 39 793 -190 39 602
— Övriga inkomster 7 432 7 142 734 7 877
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 6 420 7 129 -24 7 105
— Nettoupplåning 6 424 7 179 -24 7 155
— Skuldhantering -4 -50 - -50
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TillväxtåtgärderSom ett led i planen för de offentliga finanserna för 2015—2018
kom man bl.a. överens om tillväxtåtgärderna nedan. 

För att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas föreslås 10
miljoner euro för riktad vuxenutbildning för 30—50-åringar utan
examen efter den grundläggande utbildningen.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2014 2015

24.30.66 Fördelning av inkomster från auktionering av utsläppsrätter till 
projekt av engångsnatur för utvecklingssamarbete och klimat-
finansiering 47,9

24.30.66 Utgifter för ett projekt som genomförs i samarbete med 
Österrike. Motsvarande inkomster har influtit under moment 
12.24.99 i december 2013. 1,0

26.20.70 Det belopp på 0,75 miljoner euro som blir oanvänt på grund av 
förseningen inom projektet för förnyandet av övervaknings-
tekniken i flygplan av typen Dornier DO 228 återtas och 
ombudgeteras. 0,8

27.10.01 Omkostnadsanslaget återtas och ombudgeteras för ersättande 
reservdelsanskaffningar för flygvapnet eftersom de reservdelar 
som beställts inte kunnat levereras. 0,3

27.10.18 Precisering av indexjusteringen av försvarsmaktens utgifter i 
enlighet med prisutvecklingen 2013 (avtalsbaserad pris-
korrigering) 0,6

28.10.01 Genomförandet av VALMIS-projektet har försenats, varför 
anslaget återtas och ombudgeteras. 23,9

28.20.06 Återtagande och ombudgetering av 2013 års anslag. 2,0
28.80.32 Tidtabellen för byggandet av en elkabelförbindelse mellan 

landskapet Åland och fastlandet har försenats, varför den andel 
av reservationsanslaget i budgeten för 2012 på 50 miljoner 
euro som blir oanvänd återtas och ombudgeteras. 41,0

30.40.62 Den nationella andelen på 1,25 miljoner euro av anslag som 
blivit oanvända och återtagits och som ombudgeteras, liksom 
den nationella andelen på 91 000 euro som ombudgeteras till 
följd av beslut om återtagande och återbetalade avgifter, 
beaktas i ramnivån. 1,3

31.10.20, 
31.10.77, 
31.30.63

Anslagsökningar under momenten 31.10.20 (5,42 miljoner 
euro), 31.10.77 (15 miljoner euro) och 31.30.63 (0,3 miljoner 
euro) som genomförs som motsvarighet till intäktsföringar 
inom ramen för det transeuropeiska nätet (TEN). Inkomsterna 
under moment 12.31.10. 20,7

29.90.54, 
31.10.20

Finansiering av utgifter av engångsnatur med hjälp av den 
oanvända reserven från 2013 60,0

32.60.40 Korrigering av ett fel: en ändring i tidtabellen för betalning av 
stöd för ett bioraffinaderiprojekt, som felaktigt korrigerats två 
gånger i ramen, stryks. 15,0 -15,0

Sammanlagt 214,5 -15,0
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För att avveckla anhopningen av sökande till högskolorna ökas
antalet nybörjarplatser vid högskolorna under en begränsad tid med
ca 3 000 åren 2014—2015. Målet är att utöka den utbildning som
inleds år 2014 med ca 1 500 nybörjarplatser. För detta föreslås ett
anslagstillägg på 9 miljoner euro. Dessutom beviljas för studiestö-
det sammanlagt 2 miljoner euro, vilket föranleds av att antalet stöd-
mottagare ökar när antalet nybörjarplatser vid högskolorna ökas på
viss tid.

För åtgärder som förbättrar Aalto-universitetets förutsättningar att
bedriva havsteknikforskning som stöder universitetets arktiska
kompetens föreslås ett tillägg på 7 miljoner euro. Anslaget är avsett
att användas för att förnya Aalto-universitetets bassäng för ismo-
dellförsök.

För åtgärder för att stärka den mest kritiska trafikinfrastrukturen
inom bastrafikledshållningen, bl.a. för att förnya beläggning och
broar i dåligt skick, föreslås ett anslag på 5 miljoner euro. Dessutom
föreslås det att bron vid lv 100 Skogsbackavägen byggs om, för vil-
ket ändamål det föreslås ett anslag på 8,5 miljoner euro varav ande-
len TEN-stöd som EU beviljar är 2,5 miljoner euro. För förbättring
av stamväg 52 vid Salo föreslås ett anslag på 6 miljoner euro. Pro-
jektet ska dessutom finansieras genom sysselsättningsbaserat inves-
teringsstöd till ett belopp av ca 1,8 miljoner euro. För byggande av
en planskild korsning vid rv 8 Luostarinkylä föreslås 3 miljoner eu-
ro, utöver vilket det för ändamålet föreslås ett sysselsättningsbaserat
investeringsstöd till ett belopp av ca 3 miljoner euro. Påbörjandet av
projektet rv 6 Taavetti—Villmanstrand tidigareläggs med ett år. To-
talkostnadsförslaget för projektet uppgår till 76 miljoner euro. I an-
slag för år 2014 föreslås 1,5 miljoner euro. 

För understöd till sammanslutningar som främjar näringspolitiken
föreslås en anslagsökning på 29 miljoner euro. Av tillägget används
20 miljoner euro för att genomföra Finpro rf:s treåriga program som
främjar företagens internationalisering och utländska investeringar,
4,5 miljoner euro för Team Finland -verksamheten för att främja in-
ternationalisering och 4,5 miljoner euro för Team Finland -verk-
samheten för att skaffa utländska investeringar till Finland. Dessut-
om anvisas 1 miljon euro för Team Finlands gemensamma omkost-
nader i samband med samordningen och styrningen av nätverket
inom statsrådets kansli.

För Finlands Industriinvestering Ab föreslås kapitalisering till ett
belopp av 50 miljoner euro. Med anslaget inleds ett investeringspro-
gram genom vilket investeringar görs i industriella finländska bolag
som bedöms vara lönsamma.

Innovationsfinansieringsverket Tekes lånefullmakter höjs med 60
miljoner euro och Tekes anslag höjs med 24,6 miljoner euro. Av an-
slagstillägget används 20 miljoner för pilot-, referens- och demon-
strationsprojekt inom bioekonomi och cleantech och 40 miljoner
euro för främjande av affärsverksamhet som grundar sig på digitalt
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värdeskapande, för kartläggning av möjligheterna att utnyttja digi-
tala innovationer samt för pilot- och demonstrationsprojekt i syfte
att utnyttja möjligheterna till digitalt värdeskapande och nya inno-
vationer inom den digitala ekonomin. Finansieringen fördelas till
såväl tillväxtorienterade och internationellt inriktade små och med-
elstora inhemska företag som storföretag som förnyar sin affärs-
verksamhet i syfte att inleda konkurrenskraftiga affärsfunktioner
med betydande tillväxtpotential. 

För beviljande av bidrag till Stadion stiftelsen för kostnader som
föranleds av ombyggnaden av Helsingfors Olympiastadion föreslås
40 miljoner euro.

För Forststyrelsens naturtjänster föreslås ett tillägg på 5 miljoner
euro för förbättring av byggnader, strukturer och tjänster i national-
parker och andra natur- och kulturmål. 

För att öka utbudet av hyresbostäder i huvudstadsregionen införs
åren 2014—2015 ett tidsbegränsat startbidrag i anslutning till bor-
genslån för byggande av hyresbostäder. Med hjälp av startbidraget
stöds byggandet av uppskattningsvis ca 500 bostäder årligen. Dess-
utom får av medel ur statens bostadsfond beviljas bidrag i synnerhet
för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsned-
sättning till ett belopp av sammanlagt högst 10 miljoner euro. 

ÄgarstyrningenDet föreslås fullmakter att avstå från statens ägande i Altia Abp
eftersom bolaget inte längre har strategisk betydelse för staten. Bo-
laget ska därmed i framtiden få förvärva sådant tilläggskapital som
behövs med tanke på bolagets tillväxt och utveckling även av andra
aktörer än av staten som ägare.

Det föreslås att Governia Oy:s eget kapital ska höjas med 20 mil-
joner euro. Avsikten är att anslaget ska användas för att finansiera
projektet för en havskabel i Östersjön.

KrishanteringI utgifterna för krishantering har som nya insatser beaktats Fin-
lands deltagande i den insats i Medelhavsområdet som hänför sig till
förstörandet av Syriens kemiska vapen och Finlands deltagande i in-
satsen i Centralafrikanska republiken. Insatsen i Medelhavsområdet
föranleder under innevarande år kostnader inom utrikesministeriets
och försvarsministeriets förvaltningsområden till ett belopp av sam-
manlagt 3,1 miljoner euro, och insatsen i Centralafrikanska republi-
ken på motsvarande sätt kostnader till ett belopp av 5,7 miljoner eu-
ro. Kostnaderna för insatserna finansieras genom ändringar i dispo-
sitionsplanerna och genom interna överföringar. Därför föreslås
inget tilläggsanslag för utgifterna för krishanteringen.

Anskaffning av försvars-
materiel

På grund av hävningen av köpet av artillerirobotar minskas upp-
handlingsfullmakten med ca 37,9 miljoner euro och anslaget med ca
13,4 miljoner euro. Det föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro för att
täcka valutakursförlusterna i anslutning till anskaffningarna av för-
svarsmateriel.
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Utbildning I de anslag som reserverats för understöd för läroanstalternas an-
läggningskostnader föreslås en ökning på 9,6 miljoner euro. Avsik-
ten är att genom tilläggsanslaget stödja genomförandet av de projekt
som har bekräftats för 2015—2017 i finansieringsplanen för anlägg-
ningsprojekt som hänför sig till allmänbildande utbildning.

För utveckling av specialiseringsutbildningen för högskoleutbil-
dade anvisas 1 miljon euro i överföring från finansieringen av kom-
pletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade. 

Konst och kultur För förvaltningsnämnden för Sveaborg föreslås 0,25 miljoner
euro för reparation av oförutsedda och ökade fuktskador och pro-
blem med inomhusluften i byggnader.

Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för samlings- och
konserveringscentralen så att detta föranleder en ökning av hyresut-
gifterna på högst 1 miljon euro per år från och med 2015.

För Hanaholmens kulturcentrum beviljas en fullmakt att under
2014 ingå ett hyresavtal som gäller totalrenovering av fastigheten så
att detta föranleder en ökning av hyresutgifterna på högst 0,85 mil-
joner euro per år från och med 2017.

Trafik  Det föreslås att fullmakten för Ringbaneprojektet höjs med 15
miljoner euro till 489 miljoner euro. Arbetsvolymen för entreprena-
derna för inredning av tunnlarna och stationerna har ökat jämfört
med den ursprungliga planen. Därför stiger kostnadsförslaget med
ca 9 miljoner euro. Dessutom medför genomförandet av stations-
byggnaden i Dickursby en kostnad på ytterligare 6 miljoner euro.
Det föreslås att behovet av tilläggsanslag ska täckas med ett anslag
motsvarande det TEN-stöd EU som beviljat.

VTT Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag
till lag om ett teknologiskt forsknings- och utvecklingsbolag och till
lagar som har samband med den. Det nya forsknings- och utveck-
lingsbolaget kapitaliseras med 80 miljoner euro. Nuvarande Tekno-
logiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen fortsätter
sin verksamhet från den 1 januari 2015 som Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT Ab. Bolaget bildas 2014 för att verksamheten
ska kunna inledas utan avbrott från ingången av 2015.

I VTT:s omkostnader föreslås ett tillägg på 2,1 miljoner euro med
anledning av att totalkostnadsförslaget för avfallshanteringsplanen
för forskningsreaktorn har stigit. 

Informations- och 
kommunikationsteknik 
(IKT)

För Skatteförvaltningen föreslås ett tillägg på 4,8 miljoner euro
för investerings- och driftskostnader som avser ändringar av infor-
mationssystem. 

För Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
föreslås ett tillägg på ca 1 miljon euro som föranleds av resurstill-
delningen för projektet för ibruktagande av det gemensamma syste-
met för statens personal- och ekonomiförvaltning (Kieku). 

Från anslaget för styrning och utveckling av statens informations-
och kommunikationsteknik (IKT) föreslås 0,45 miljoner euro bli
överförda till moment 29.40.20 för utveckling av Finto-tjänsten. För
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förbättrande av informationssäkerheten vid statens högsta ledning
(SATU-projektet) föreslås ett tilläggsanslag på ca 2,7 miljoner euro. 

Andra justeringar i 
anslagsnivåerna

För utgifter som föranleds av ersättningar till vissa civilpersoner
som internerades efter fortsättningskriget och av information om
möjligheten att få ersättning föreslås 0,1 miljon euro år 2014.

För polisväsendets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 2,5
miljoner euro för slutförandet av omarbetandet av teleavlyssnings-
systemet.

I anslaget för statsandelen för kommunal basservice beaktas som
avdrag 2,4 miljoner euro som hänför sig till en förändring i återkra-
vet av underhållsstöd 2013. Som anslagstillägg beaktas sammanlagt
något under 7,8 miljoner euro som bl.a. hänför sig till en förändring
i de slutgiltiga bestämningsfaktorerna för social- och hälsovården. 

För regionförvaltningsverkets omkostnader föreslås som en över-
föring ett tillägg på 0,7 miljoner euro, som föranleds av en ändring
som avser Valtori samt av att överföringen av biblioteks-, idrotts-
och ungdomsväsendets uppgifter, utvärderingsuppgifter för basser-
vicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifter i anslutning
till anläggning av läroanstalter har preciserats. 

För betalning av prestationer föranledda av borgen för ett miljölån
som beviljats Nordiska Investeringsbanken föreslås ett anslag på
4,5 miljoner euro.

För finansieringen av projektet för översvämningsskydd i Luopa-
järvi, som håller på att byggas, reserveras ett tilläggsanslag på 0,76
miljoner euro för att täcka de ytterligare utgifter som översväm-
ningsskadorna vintern 2013—2014 föranledde. 

För ersättning för skador som i viltskadelagen avsedda stora rov-
djur orsakade 2013 föreslås ett tilläggsanslag på 3,2 miljoner euro.

För de refinansieringslån som beviljas Finlands Industriinveste-
ring Ab föreslås ett tilläggsanslag på 60 miljoner euro. Behovet av
tilläggsanslag föranleds av en precisering av tidtabellen för lyftan-
det av lånen samt av ändringar i räntor och valutakurser.

För TE-byråerna föreslås ett anslag på 2,5 miljoner euro för an-
ställande av personal motsvarande ca 50 årsverken. Tillägget finan-
sieras som en överföring, med medel ur anslaget för offentliga ar-
betskrafts- och företagstjänster. Genom överföringen vill man för-
bättra TE-byråernas serviceförmåga och svara mot det
strukturpolitiska programmets sysselsättningsfrämjande mål.

Till följd av anpassningsåtgärderna enligt rambeslutet 2015—
2018 minskas bevillningsfullmakten under arbets- och näringsmi-
nisteriets moment Internationaliseringsunderstöd för företags sam-
projekt samt Energistöd med 5 miljoner euro. Anslagsminskningen
är 1,7 miljoner euro i fråga om internationaliseringsunderstödet och
0,5 miljoner euro i fråga om energistödet.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel
Godkänd

budget
Regeringens
budgetprop. Sammanlagt

21. Riksdagen 157 597 000 - 157 597 000
22. Republikens president 37 710 000 - 37 710 000
23. Statsrådets kansli 90 401 000 21 440 000 111 841 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 295 522 000 51 900 000 1 347 422 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 899 045 000 -1 806 000 897 239 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 267 200 000 3 824 000 1 271 024 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 750 111 000 -10 257 000 2 739 854 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 012 661 000 73 285 000 17 085 946 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 583 617 000 79 175 000 6 662 792 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 659 125 000 9 264 000 2 668 389 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 970 465 000 45 844 000 3 016 309 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 375 575 000 242 371 000 3 617 946 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 879 909 000 116 000 12 880 025 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 271 233 000 5 067 000 276 300 000
36. Räntor på statsskulden 1 813 600 000 - 1 813 600 000
Sammanlagt 54 063 771 000 520 223 000 54 583 994 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
budgetprop. Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 792 548 000 -190 400 000 39 602 148 000
12. Inkomster av blandad natur 4 745 485 000 144 429 000 4 889 914 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 995 000 000 590 000 000 2 585 000 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 401 652 000 - 401 652 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 46 934 685 000 544 029 000 47 478 714 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 7 129 086 000 -23 806 000 7 105 280 000
Sammanlagt 54 063 771 000 520 223 000 54 583 994 000



Tilläggsbudgeten för 2014

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -190 400 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -165 000 000

01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -165 000 000

08. Punktskatter -68 000 000

01. Punktskatt på tobak, avdrag ............................................................. -68 000 000

10. Övriga skatter 41 000 000

07. Fordonsskatt, tillägg ........................................................................ 41 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur 1 600 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg ......................... 1 600 000
10. Energimyndighetens tillsynsavgift och vindkraftsavgift inom vind-

kraftsområdet vid Bottenviken ........................................................ —
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 144 429 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 23 192 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 23 159 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 33 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 121 237 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg 44 000 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 77 027 000
10. Övriga inkomster av blandad natur, tillägg ..................................... 210 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 590 000 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 510 000 000

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av för-
säljning av aktier, tillägg ................................................................. 510 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst 30 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg .............................................. 30 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 50 000 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg ................... 50 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN -23 806 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -23 806 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -23 806 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

520 223 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 21 440 000

01. Förvaltning 1 440 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 440 000

10. Ägarstyrningen 20 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 20 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 51 900 000

01. Utrikesförvaltningen 154 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 154 000

10. Krishantering 2 800 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 2 800 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete 48 946 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 48 946 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde —

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska 
området (reservationsanslag 3 år) .................................................... —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 806 000

01. Ministeriet och förvaltningen 158 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 34 000
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20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) ................................................... —
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 24 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsan-

slag), tillägg ..................................................................................... 100 000

10. Domstolar och rättshjälp -1 964 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag -34 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -2 000 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 70 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 824 000

10. Polisväsendet 2 387 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 2 387 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 

2 år) .................................................................................................. —

20. Gränsbevakningsväsendet 750 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 750 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 687 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) .......... —
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 687 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsan-

slag 3 år) .......................................................................................... —

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -10 257 000

10. Militärt försvar -7 457 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 293 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -7 750 000

30. Militär krishantering -2 800 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), avdrag .............................................................. -2 800 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 73 285 000

10. Beskattningen och tullväsendet 31 600 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 900 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 3 700 000

20. Tjänster för statssamfundet 2 934 000

06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 1 964 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalför-
valtning (reservationsanslag 3 år), tillägg ....................................... 970 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 525 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 325 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg ..................................................................................... 200 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 952 000

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 716 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 236 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-

slag 3 år) .......................................................................................... —

70. Utvecklande av statsförvaltningen 205 000

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), avdrag ........................ -450 000

04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen 
för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 2 650 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -1 995 000

80. Överföringar till landskapet Åland 23 748 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 2 448 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .... -19 700 000
32. Extra anslag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år) ........... 41 000 000

90. Stöd till kommunerna 8 816 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-
vationsanslag 3 år) ........................................................................... —

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 8 816 000
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92. EU och internationella organisationer 4 505 000

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg ... 4 505 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 79 175 000

10. Allmänbildande utbildning 9 600 000

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskost-
nader (reservationsanslag 3 år), tillägg ............................................ 9 600 000

30. Vuxenutbildning 10 000 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsar-

bete (förslagsanslag) ........................................................................ —
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-

slag), avdrag .................................................................................... -1 000 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna 

befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg .................... 10 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning 16 792 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................... 9 450 000

50. Statlig finansiering för universitetens verksamhet (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 7 342 000

70. Studiestöd 2 233 000

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg ............. 2 096 000
57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag), tillägg ......... 137 000

80. Konst och kultur 550 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 250 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ...................... —
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 300 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) ............................... —

90. Idrottsverksamhet 40 000 000

54. Understöd för totalrenovering av Olympiastadion i Helsingfors (fast 
anslag) .............................................................................................. 40 000 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 9 264 000

01. Förvaltning -1 560 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -963 000

04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .......... -597 000

20. Jordbruk —

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) ................ —
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 

och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) ........... —
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) .............................. —

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet —

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) —

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 9 940 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), avdrag ............................................................................. -1 000 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) .... —
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-

lägg .................................................................................................. 3 200 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ....................................... 7 740 000

50. Vattenhushållning 785 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 25 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (re-
servationsanslag 3 år), tillägg .......................................................... 760 000

60. Skogsbruk 85 000

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), till-
lägg .................................................................................................. 85 000

63. Forststyrelsen 14 000

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reserva-
tionsanslag 3 år), tillägg .................................................................. 14 000



21

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 45 844 000

10. Trafiknätet 42 454 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg .................. 25 954 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 16 500 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 451 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg ................ 151 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 300 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 1 409 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 1 409 000

50. Forskning 1 530 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 530 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 242 371 000

01. Förvaltning 78 848 000

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

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -1 152 000

87. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) ............................................ 80 000 000

20. Närings- och innovationspolitik 164 023 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg .................................................................. 2 283 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reserva-
tionsanslag 3 år), avdrag .................................................................. -160 000

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer 
för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 29 000 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-
slag), avdrag .................................................................................... -1 700 000
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80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-
slagsanslag), tillägg ......................................................................... 60 000 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 24 600 000

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 50 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik —

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 2 500 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -2 500 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik —

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och an-
dra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag) ...... —

60. Energipolitik -500 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................ -500 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 116 000

01. Förvaltning -154 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -154 000

02. Tillsyn 270 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 270 000

03. Forskning och utveckling —

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) ................................ —

30. Sjukförsäkring —

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och för tjänsteutbudsrå-
det för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år) .................. —
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60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård —

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap 
inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) .................... —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 067 000

10. Miljö- och naturvård 5 067 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 5 067 000

20. Samhällen, byggande och boende —

60. Överföring till statens bostadsfond .................................................. —

Anslagens totalbelopp: 

520 223 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av  165 000 000

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

posten grundar sig på att prognosen för den
ekonomiska utvecklingen försämrats och på
uppgifterna om influtna belopp för januari—
mars. Intäkterna från mervärdesskatten beräk-
nas öka med ca 2,6 % år 2014. I budgeten be-
räknades ökningen uppgå till ca 3,6 %. Prog-

nosen för hur värdet av den privata konsumtio-
nen kommer att öka har för 2014 sänkts från
budgetens förväntade ökning 2,8 % till 1,7 %.

2014 I tilläggsb. -165 000 000
2014 budget 17 030 000 000
2013 bokslut 16 433 747 647
2012 bokslut 15 814 472 344

08.  Punktskatter

01. Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av  68 000 000  eu-

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

posten föranleds av att de punktskatteskyldigas

förberedelser för den skattehöjning som trädde
i kraft vid ingången av 2014 var större än be-
räknat, vilket syns i exceptionellt höga skatte-
intäkter under slutet av 2013. Detta minskar in-
täkterna av punktskatten på tobak 2014.



11.10 25

2014 I tilläggsb. -68 000 000
2014 budget 811 000 000
2013 bokslut 847 761 075
2012 bokslut 752 167 771

10.  Övriga skatter

07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  41 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en

precisering av de tidsmässiga uppskattningar
som gäller skattebasen efter den höjning av

fordonsskatten som trädde i kraft vid ingången
av 2013.

2014 I tilläggsb. 41 000 000
2014 budget 832 000 000
2013 bokslut 866 179 995
2012 bokslut 758 551 840

19.  Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområ-
det

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  1 600 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av den 800 Mhz-frek-
vensauktion som genomfördes 2013 intäkts-
förs sammanlagt ca 108 miljoner euro åren
2013—2017. Den ursprungliga inkomstposten
var 100 miljoner euro. Inkomsterna av auktio-
nen intäktsförs under fem år i följd. 

2014 I tilläggsb. 1 600 000
2014 budget 26 822 000
2013 bokslut 28 378 733
2012 bokslut 6 233 610

10. Energimyndighetens tillsynsavgift och
vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid
Bottenviken

F ö r k l a r i n g :   Den vindkraftsavgift som
tas ut inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
baserar sig på lagen om kompensationsområ-
den för vindkraft (490/2013).

Momentets rubrik har ändrats.
Det som anförts ovan beräknas inte föranleda

något tillägg under momentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 3 031 000
2013 bokslut 2 840 055



26

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

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

lägg på  23 159 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  I inkomstposten har som

tillägg i form av intäktsföringar av EU:s direk-
ta byggstöd för kostnader som betalats under
investeringsmomentet beaktats en slutbetal-
ning på 1 871 000 euro av statsandelen enligt
2012 års stödbeslut för Ringbaneprojektet, en
slutbetalning på 1 661 000 euro enligt 2010 års
stödbeslut för banprojektet Seinäjoki—Uleå-
borg, en förhandsbetalning på 287 000 euro
enligt 2012 års stödbeslut för planering av ban-
avsnittet Luumäki-Imatra—Ryssland, en för-
handsbetalning på 6 409 000 euro enligt 2012
års stödbeslut för banprojektet Seinäjoki—
Uleåborg, en statsandel på 9 292 000 euro för
en förhandsbetalning enligt 2012 års stödbe-
slut för Ringbaneprojektet och en förhandsbe-
talning på 1 200 000 euro enligt 2012 års stöd-
beslut för projektet för planering av vägavsnit-
tet mellan Fredrikshamn och Vaalimaa på E18.
Av det anslag som motsvarar det intäktsförda
beloppet på 20 720 000 euro har 5 420 000

euro antecknats under moment 31.10.20 och
15 300 000 euro under moment 31.10.77.

I inkomstposten har dessutom som tillägg i
form av en intäktsföring av EU:s direkta bygg-
stöd beaktats en förhandsbetalning på
2 439 000 euro enligt 2012 års stödbeslut för
vintersjöfartsprojektet WINMOS.

2014 I tilläggsb. 23 159 000
2014 budget 17 716 000
2013 bokslut 28 945 198
2012 bokslut 64 145 863

99. Övriga inkomster inom kommunikations-
ministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  33 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna består av far-
tygsstöd som Trafikverket återkrävt.

2014 I tilläggsb. 33 000
2014 budget 50 000
2013 bokslut 51 058
2012 bokslut 46 198
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39.  Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa
betalningspåföljder

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  44 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av på-
följdsavgifter som påförts av Tullen i samband
med skyldigheten att tillhandahålla biodrivme-
del.

2014 I tilläggsb. 44 000 000
2014 budget 103 000 000
2013 bokslut 92 851 678
2012 bokslut 92 534 121

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

lägg på  77 027 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  

2014 I tilläggsb. 77 027 000
2014 budget 50 000 000
2013 bokslut 98 204 236
2012 bokslut 517 234 763

10. Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  210 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Med hänvisning till moti-

veringen till moment 30.40.62 i fråga om fi-
nansieringen av fiskeövervakning, spårning av
fiskeri- och vattenbruksprodukter och datain-
samling för det operativa programmet för Eu-
ropeiska havs- och fiskerifonden inflyter det
under momentet ytterligare inkomster som
motsvarar mervärdesskatteandelarna för de an-
slag som flyttas till moment 30.40.62 från mo-
ment 30.01.01 och 30.40.01. 

2014 I tilläggsb. 210 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 5 123 907
2012 bokslut 5 568 525

Återtagande av anslag enligt moment (euro)

Moment 25.10.05 1 764 000
Moment 26.20.70 3 750 000
Moment 27.10.01 293 000
Moment 28.10.01 23 866 000
Moment 28.20.06 1 964 000
Moment 28.80.32 41 000 000
Moment 28.90.20 4 390 000
Sammanlagt 77 027 000
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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, kapitalåterbäring-
ar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  510 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
extra intäktsföring som ingår som mål i den
plan för de offentliga finanserna som statsrådet
beslutade om den 3 april 2014. Av tillägget in-
flyter 50 miljoner euro i form av utdelningsin-

komster och 460 miljoner euro i form av netto-
inkomster av försäljning av aktier.

2014 I tilläggsb. 510 000 000
2014 budget 1 475 200 000
2013 bokslut 1 415 684 460
2012 bokslut 1 383 115 096

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  30 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Bankfullmäktige har be-

slutat att banken intäktsför 180 miljoner euro
till staten på basis av resultatet 2013. Den an-

del som nu intäktsförs utgör ungefär 75 % av
hela vinsten.

2014 I tilläggsb. 30 000 000
2014 budget 150 000 000
2013 bokslut 227 000 000
2012 bokslut 185 000 000

05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  50 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
extra intäktsföring som ingår som mål för af-
färsverken i den plan för de offentliga finanser-
na som statsrådet beslutade om den 3 april
2014. Senatfastigheters andel av intäktsföring-
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en är 40 miljoner euro och Forststyrelsens an-
del 10 miljoner euro. Ökningen av intäktsfö-
ringen täcks med motsvarande försäljning av
fast egendom.

2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 220 000 000
2013 bokslut 240 000 000
2012 bokslut 240 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av  23 806 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen

till nominellt värde antecknas ett avdrag på
23 806 000 euro, varvid nettoupplåningen till
nominellt värde uppgår till 7 155 280 000 euro
år 2014. Inberäknat posterna för skuldhante-
ring uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
7 105 280 000 euro år 2014.

2014 I tilläggsb. -23 806 000
2014 budget 7 129 086 000
2013 bokslut 6 419 515 623
2012 bokslut 4 703 307 934

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 7 155
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 7 105
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 440 000  euro.

Av tilläggsanslaget får 1 000 000 euro an-
vändas till Team Finland-verksamhet och
440 000 euro till ett sammanträdesrum för re-
geringen som ska byggas i Ständerhuset.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 1 000 000 euro av ett tidsbundet
tillägg för att ersätta Team Finlands gemen-
samma omkostnader för samordningen och
styrningen av nätverket, som grundat sig på
överföringar av resurser av engångsnatur till
statsrådets kansli. Personalens och verksamhe-
tens volym kvarstår på nuvarande nivå vid
statsrådets kansli, och avsikten är inte att öka
den. 

Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas
till evenemang som stöder utvecklandet av
Team Finland-nätverkets verksamhet och kun-
nande, utvecklandet av instrument och redskap
för arbetet med Finlandsbilden samt finansie-
ring av spetsprojekten inom arbetet med Fin-
landsbilden i enlighet med prioriteringarna i
årsstrategin.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dess-
utom 440 000 euro av kostnaderna för det sam-
manträdesrum för regeringen som ska byggas i
Ständerhuset.

2014 I tilläggsb. 1 440 000
2014 budget 32 163 000
2013 bokslut 32 160 000
2012 bokslut 32 122 000
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10.  Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på

20 000 000  euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för höjande av
det egna kapitalet i Governia så att bolaget pla-
cerar medlen i sitt dottebolag Corenet Oy eller
i ett dotterbolag som bildas för att finansiera
projektet för en havskabel i Östersjön.

Dessutom får staten avsäga sig äganderätten
till Altia Abp.

F ö r k l a r i n g :  Målet är att anlägga en
högklassig, cybersäker och snabb förbindelse
med de europeiska och globala näten med
hjälp av en optisk kabel som går under vattnet
från Finland till Tyskland. Genom kabeln sä-
kerställer man internationella telekommunika-
tionsförbindelser mellan öst och väst (nord-
syd) och stöder tillväxten för den finländska
digitala ekonomin och industriell internet. Fin-
land eftersträvar en ställning som ett nytt bety-
dande centrum för internationell IKT-affärs-
verksamhet. För detta behövs ännu bättre in-
frastruktur, dvs. driftsäkra telekommuni-
kationsnät med tillräcklig, snabb och cybersä-
ker kapacitet. Ett fullskaligt utnyttjande av ut-
vecklingen inom IKT och digitala tjänster för-
utsätter att telekommunikationsförbindelserna
från Finland till utlandet förbättras. En ny tele-
kommunikationskabel lyfter säkerheten i fråga
om Finlands utlandsförbindelser och informa-
tionssäkerheten till en ny nivå och skapar för-
utsättningar för etablering av datacentralsinno-
vationer och kunskapsintensiv industri i vårt
land. I sin helhet är det fråga om ett projekt på
över 100 miljoner euro. Statens kapitalsatsning
är högst 20 miljoner euro. Avsikten är att sta-
ten ska investera högst 20 miljoner euro, förut-
satt att minst 49 % av höjningen av aktiekapi-
talet för Corenet Oy eller det dotterbolag som
bildas kommer från privata aktörer.

Altia Abp är ett bolag som till hundra procent
ägs av staten. Enligt riksdagens samtycke år
2001 kan statens ägarandel i bolaget sänkas till

50,1 procent. Bolaget har inte längre någon
strategisk betydelse för staten. Altia Abp pro-
ducerar och säljer alkoholhaltiga drycker i
Norden och Baltikum. Dessutom producerar
bolaget industrietanol, enzymer och foderråva-
ror. Bolaget har under de senaste åren utvid-
gats genom både organisk tillväxt och före-
tagsköp och är för närvarande verksamt i inter-
nationell konkurrens. För att trygga
förutsättningarna för Altia Abp:s utveckling
och tillväxt i framtiden, är det skäl att bereda
sig på eventuella ägararrangemang som ytterli-
gare kunde förbättra bolagets konkurrenssitua-
tion. Altia Abp kan fortfarande fortsätta sin
tillväxt och utveckling genom organisk tillväxt
och företagsköp men detta skulle kräva till-
läggskapitalisering av bolaget på ägarens initi-
ativ. Det är inte ändamålsenligt att bolagets
tillväxt genomförs med anslag som tas in i
statsbudgeten, utan bolaget kan förvärva det
tilläggskapital som behövs t.ex. på aktiemark-
naden och samtidigt introduceras på värdepap-
persbörsen. Enligt det rådande läget kan bola-
get under de närmaste åren vara färdigt för en
börsintroduktion. Det är sannolikt att intresset
för bolaget och dess aktier är större vid ägarar-
rangemang och försäljning av aktier samt ak-
tieemission än för närvarande, om man kan
sänka statens ägande under 50 procent eller om
staten helt kan avstå från sitt ägande. Enligt 3 §
1 mom. i lagen om statens bolagsinnehav och
ägarstyrning (1368/2007) krävs riksdagens
samtycke om staten inte längre är bolagets
enda ägare eller staten avstår från sin majoritet
i bolaget. Regeringen beslutar separat om
eventuella ägararrangemang i fråga om bola-
get. När olika alternativ övervägs betonas sär-
skilt den inhemska sysselsättningen och tryg-
gandet av Altias finländska produktion. När
eventuella nya ägararrangemang övervägs
fästs särskild vikt vid de anställdas sysselsätt-
ningsställning och också i övrigt vid en god
personalpolitik.
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2014 I tilläggsb. 20 000 000
2014 budget 2 700 000
2013 bokslut 117 700 000
2012 bokslut 2 700 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
154 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
överföring från moment 33.01.01 av löneutgif-
ter och andra utgifter för en specialsakkunnig
på hälsoområdet vid Finlands ständiga repre-

sentation i Genève från och med den 1 augusti
2014. 

2014 I tilläggsb. 154 000
2014 budget 202 407 000
2013 bokslut 200 551 000
2012 bokslut 204 459 000

10.  Krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 800 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

Tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s 
stridsgrupper 1 635 000 +157 000 1 792 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-
insatsen) 520 000 - 520 000

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 2 392 000 -191 000 2 201 000

05. Gemensamma utgifter 5 498 000 +150 000 5 648 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien 

och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 998 000 - 998 000
08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan 

(ISAF-insatsen) 12 334 000 +1 092 000 13 426 000
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
överföring från moment 27.30.20 som föran-
leds av en precisering av lönekostnaderna un-
der punkterna 08 och 14 i dispositionsplanen.

I dispositionsplanen höjs anslaget under
punkt 01 med 157 000 euro till följd av att
kostnaderna för utbildningstid har preciserats
medan anslaget under punkt 05 höjs med
150 000 euro till följd av att kostnaderna för
rotationsutbildning har preciserats, anslaget
under punkt 08 höjs med 1 092 000 euro till
följd av att lönekostnaderna har preciserats
(kostnaderna för handledningsperioden) och
anslaget under punkt 14 höjs med 1 979 000
euro till följd av att lönekostnaderna har preci-
serats (kostnaderna under handledningsperio-
den).

Till dispositionsplanen fogas punkterna 17.
Finländska avdelningen i Medelhavet och 18.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Central-
afrikanska republiken. Under punkt 17 i dispo-
sitionsplanen föreslås 1 573 000 euro för att
täcka lönekostnaderna för den avdelning som
satts in för att skydda sjötransporten av Syriens
kemiska vapen. Som planeringsgrund har an-

vänts en insats över en period på cirka sex må-
nader omfattande åtta soldater (Finlands avdel-
ning i Medelhavet) och en insats över en period
på cirka sex månader omfattande 20 soldater
(marinens avdelning). Under punkt 18 i dispo-
sitionsplanen föreslås ett anslag på 1 791 000
euro för lönekostnaderna för insatsen. Som
planeringsgrund har använts en insats över en
period på cirka sex månader omfattande 25
soldater.

Under punkt 04 i dispositionsplanen dras det
av 191 000 euro, under punkt 11 i dispositions-
planen dras det av 150 000 euro och under
punkt 16 i dispositionsplanen dras det av
370 000 euro till följd av preciserade lönekost-
nader. Under punkt 09 i dispositionsplanen
dras det av 3 231 000 euro för att täcka ytterli-
gare behov under de övriga punkterna i dispo-
sitionsplanen.

2014 I tilläggsb. 2 800 000
2014 budget 56 302 000
2013 bokslut 43 502 995
2012 bokslut 36 699 363

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för 
förlängning av dem, för eventuella nya krishanterings-
insatser samt för andra utgifter för krishantering 4 227 000 -3 231 000 996 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000 - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 887 000 -150 000 737 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 25 311 000 +1 979 000 27 290 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 038 000 - 1 038 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 751 000 -370 000 381 000
17. Finländska avdelningen i Medelhavet - +1 573 000 1 573 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska 

republiken (EUFOR RCA) - +1 791 000 1 791 000
Sammanlagt 56 302 000 +2 800 000 59 102 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

Tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan
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30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  48 946 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 47 946 000 euro av inkomster
från auktioneringen av utsläppsrätter under pe-
rioden 22.8.2013—21.3.2014. I enlighet med
rambeslutet 2013 ska en del av inkomsterna
från auktioneringen av utsläppsrätter riktas till
klimatfinansieringen och utvecklingssamarbe-
tet. Av de influtna inkomsterna från auktione-
ringen av utsläppsrätter fördelas i denna till-
läggsbudgetproposition 41 946 000 euro under
punkt 1 i dispositionsplanen, 3 000 000 euro
under punkt 2 i dispositionsplanen och
3 000 000 euro under punkt 4 i dispositionspla-
nen.

Av behovet av tilläggsanslag hänförs
1 000 000 euro till betalning av utgifterna för
samarbetsprojektet mellan ministeriet och det

österrikiska utvecklingssamarbetsverket
(ADA) och anslaget riktas till punkt 2 i dispo-
sitionsplanen. Motsvarande inkomster kom in
från österrikiska utvecklingssamarbetsverket i
slutet av 2013 och intäktsfördes då under mo-
ment 12.24.99.

Anslaget under punkt 2 i dispositionsplanen
höjs med 800 000 euro för stöd till den av
Världsbanken administrerade återuppbygnads-
fonden för gränsregionerna i Pakistan, och an-
slaget under punkt 4 i dispositionsplanen höjs
med 1 000 000 euro för att stärka de humanitä-
ra organisationernas handikapparbete. Av ök-
ningen täcks 1 400 000 euro med anslag under
punkt 3 i dispositionsplanen och 400 000 euro
med anslag under punkt 6 i dispositionsplanen.

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

Tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 305 392 000 +41 946 000 347 338 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner1) 255 760 000 +4 800 000 260 560 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 48 659 000 -1 400 000 47 259 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 56 450 000 +4 000 000 60 450 000
5. Humanitärt bistånd 82 707 000 - 82 707 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och 

utvecklingspolitisk information 8 176 000 -400 000 7 776 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision 2 600 000 - 2 600 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas utveck-

lingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssam
arbete (KePa) och informationen om utvecklingssamar-
betet 114 000 000 - 114 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 18 100 000 - 18 100 000
Sammanlagt 891 844 000 +48 946 000 940 790 000

1) I anslaget ingår ingår 460 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 
11 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklings-
samarbete (DFID) samt 1 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i 
Österrike (ADA).
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2014 I tilläggsb. 48 946 000
2014 budget 891 844 000
2013 bokslut 940 392 000
2012 bokslut 893 520 000

90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68. Samarbete med Östersjöområdet, Ba-
rentsregionen och det arktiska området (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för avlönande
av personal motsvarande högst tio årsverken i
tidsbundna uppgifter för genomförande av pro-
jekt. Motiveringen till 2013 års budget kom-
pletteras på motsvarande sätt. 

F ö r k l a r i n g :  I samarbetet i Östersjöom-
rådet, Barentsregionen och Arktis (ÖBA) beto-
nas nationella intressen. Inom ÖBA-projekten
är det viktigt att Finland kan nyttiggöra den
specialsakkunskap som finns inom den finska

statsförvaltningen och på så sätt synliggöra
Finland och främja politiskt viktiga nationella
mål. Ministerierna och ämbetsverken har en
central roll i det praktiska genomförandet av
det regionala samarbetet och vid verkställandet
av regeringens handlingsprogram för Ryss-
land.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 3 200 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
34 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en
överföring från moment 25.10.03 som föran-
leds av överföringen av en tjänsteman med
tjänst och löneanslag från Kouvola förvalt-
ningsdomstol till justitieministeriet från och
med den 1 april 2014.

2014 I tilläggsb. 34 000
2014 budget 27 592 000
2013 bokslut 26 842 000
2012 bokslut 26 582 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras i

fråga om 3 punkten på så sätt att anslaget får
användas till betalning av rättegångskostnader
som med stöd av lagar och förordningar föran-
leds av myndigheternas verksamhet, till betal-
ning av kostnader som föranleds av förordnan-

de av en intressebevakare för en minderårig
part för förundersökning samt till betalning av
intressebevakarens arvode och kostnader. 

F ö r k l a r i n g :  Med stöd av 4 kap. 8 § i
förundersökningslagen (805/2011) ersätts de
kostnader som uppstår vid förordnandet av in-
tressebevakare samt intressebevakarens arvo-
de och kostnader av statens medel.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 10 865 000
2013 bokslut 10 293 782
2012 bokslut 9 085 966

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

24 000  euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:
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F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 18 000 euro av indexhöjningar
av Samekulturcentrumets hyra och 6 000 euro
av justeringar av lönerna för sametingets per-
sonal.

2014 I tilläggsb. 24 000
2014 budget 4 218 000
2013 bokslut 4 068 795
2012 bokslut 3 775 534

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 100
000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget också får användas
till att betala ersättning till civilpersoner som
internerades efter fortsättningskriget samt till
betalning av utgifter för information om möj-
ligheten att få ersättning.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen
till riksdagen en proposition med förslag till
lag om statlig ersättning till internerade civil-
personer.

Med stöd av lagen ska ersättning kunna be-
viljas vissa civilpersoner som internerades ef-
ter fortsättningskriget med stöd av mellanfre-
den i Moskva. Avsikten är att ersättningen ska
betalas som en engångsersättning. Ersättning-
arna bedöms föranleda kostnader på högst
300 000 euro åren 2014—2016, varav upp-
skattningsvis 80 000 euro infaller år 2014.
Dessutom uppkommer år 2014 kostnader till
ett belopp av uppskattningsvis 20 000 euro för
information om möjligheten att få ersättning. 

2014 I tilläggsb. 100 000
2014 budget 18 000 000
2013 bokslut 16 762 920
2012 bokslut 17 453 724

10.  Domstolar och rättshjälp

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

Under momentet dras det av  34 000  euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget även får användas till
betalning av överföringsutgifter till advokat-
förbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen
om rättegångsbiträden med tillstånd (715/
2011).

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 25.01.01.

Med stöd av 24 § 2 mom. i lagen om rätte-
gångsbiträden med tillstånd betalar rättegångs-
biträdesnämnden årligen 2/3 av de influtna till-
synsavgifterna till advokatföreningen, med vil-
ka kostnaderna för tillsynsnämndens och
tillsynsenhetens verksamhet täcks. Eftersom
det rör sig om överföringsutgifter får de betalas
med anslag under konsumtionsutgiftsmomen-
tet endast om detta uttryckligen anges i moti-
veringen till momentet.

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

Tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan

Understöd för upprätthållande av samernas 
kulturella autonomi (högst) 3 317 +24 3 341
Övriga understöd (högst) 901 - 901
Sammanlagt 4 218 +24 4 242
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2014 I tilläggsb. -34 000
2014 budget 259 182 000
2013 bokslut 254 587 000
2012 bokslut 245 587 000

05. Omkostnader för allmänna intressebe-
vakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 000 000  eu-
ro.

Av det tvååriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2013 återtas dessutom
1 764 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att
bruttoinkomsterna under momentet förväntas
öka. 

Av överföringsanslagen återtas den mängd
som inte är nödvändig för en ändamålsenlig
skötsel av de lagstadgade uppgifterna. Återta-
gandet av anslaget har beaktats i inkomstpos-
ten under moment 12.39.04.

2014 I tilläggsb. -2 000 000
2014 budget 12 411 000
2013 bokslut 9 567 543
2012 bokslut 13 461 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
70 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget även får användas högst
1 450 000 euro till arvoden till offentliga utre-
dare och boförvaltare enligt konkurslagen
(120/2004) samt till övriga utgifter för kon-
kursförfarande som orsakas av offentlig utred-
ning.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av Kromipinta Oy:s offentliga utred-
ning och av att de övriga utgifterna för offent-
lig utredning har ökat.

2014 I tilläggsb. 70 000
2014 budget 45 150 000
2013 bokslut 57 817 023
2012 bokslut 47 028 656
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

F ö r k l a r i n g :  Huvudtitelns finskspråkiga rubrik har ändrats.

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 387 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 2 500 000 euro för
slutförandet av omarbetandet av teleavlyss-
ningssystemet, och som avdrag beaktats
96 000 euro i överföring till moment 29.70.55
och 17 000 euro i överföring till moment
29.70.57 som ett led i reformen av lagen om
studiestöd. 

2014 I tilläggsb. 2 387 000
2014 budget 729 035 000
2013 bokslut 724 613 000
2012 bokslut 726 367 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-
projektet (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att man med anslag under momentet även får
betala utgifter i anslutning till anskaffningar
som hänför sig till anläggningstillgångar.

F ö r k l a r i n g :  Momentet är ett konsum-
tionsutgiftsmoment, från vilket man enligt
standardinnehållet endast kan betala anskaff-
ningsutgifter för maskiner, apparatur och ut-
rustning av ringa värde eller kort ekonomisk
livslängd. Momentets nuvarande användnings-
område motsvarar alltså inte till sitt syfte inri-
kesministeriets, social- och hälsovårdsministe-
riets, försvarsministeriets och finansministeri-
ets samarbetsprotokoll av den 8 november
2012 om projekt som ökar produktiviteten.

För att KEJO-projekt ska kunna genomföras
fullt ut behöver motiveringen till momentet
kompletteras så att det ges en möjlighet att an-
vända anslaget även för investeringar, såsom
avses i samarbetsprotokollet.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000
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20.  Gränsbevakningsväsendet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
750 000  euro. 

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2012
återtas 750 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2013 återtas 3 000 000
euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att Gränsbevakningsväsendet ges
rätt att ingå avtal om anskaffningar för utrust-
ning av ett utsjöbevakningsfartyg och eventu-
ella andra behövliga ändringar i fartygets funk-
tion till ett belopp av högst 3 000 000 euro.

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

I 2010 års fjärde tilläggsbudget beviljades
gränsbevakningsväsendet ett anslag på
3 000 000 euro för att genomföra det andra
skedet av projektet för förnyandet av övervak-
ningstekniken i flygplan av typen Dornier DO
228. Överföringsanslagets oanvända del på
2 421 000 euro återtogs och ombudgeterades i
den tredje tilläggsbudgeten för 2012. Av skäl
som är oberoende av Gränsbevakningsväsen-
det kunde beställningen emellertid inte levere-
ras inom överenskommen tid och projektet hål-
ler på att fördröjas delvis in på 2015, då ansla-
get inte längre kommer att vara disponibelt.
Den oanvända delen på 750 000 euro föreslås
bli ombudgeterad. Återtagandet av anslaget

har beaktats i inkomstposten under moment
12.39.04.

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 och i
budgeten för 2011 samt höjdes i den tredje till-
läggsbudgeten för 2011. Anskaffningen infal-
ler åren 2009—2014  och totalkostnadsförsla-
get är  97 000 000 euro. På grund av den förse-
nade leveransen av fartyget ska byggvarvet
enligt avtalet betala 3 000 000 euro i dröjs-
målsränta. Gränsbevakningsväsendet har hållit
inne detta belopp av det överenskomna beställ-
ningspriset. Återtagandet av anslaget har beak-
tats i inkomstposten under moment 12.39.04.

I samband med fartygsbeställningen blev
man av kostnadsskäl tvungen att gallra bland
fartygets egenskaper i anslutning till dess över-
vakningsförmåga, funktionsförmåga under
vatten och egenskydd. Avsikten var att dessa
skulle anskaffas senare. Avsikten är att full-
makten ska användas till anskaffningar för ut-
rustning av utsjöbevakningsfartyget Turva och
eventuella andra behövliga ändringar i farty-
gets funktion som uppdagas efter ibruktagan-
det. Av denna anledning har man för avsikt att
senare föreslå budgetering av ett anslag på 3
miljoner euro.

2014 I tilläggsb. 750 000
2014 budget —
2013 bokslut 96 500 000
2012 bokslut 44 421 000
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30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att de specialunderstöd som Brandskyddsfon-
den beviljat för forsknings- och utvecklings-
verksamhet får nettobudgeteras som intäkter
från överföringsekonomin.

F ö r k l a r i n g :  Enligt motiveringen till
momentet får intäkter från överföringsekono-
min inte budgeteras under momentet om inte
något annat har bestämts i motiveringen till an-
slaget.

Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/
2003) kan ur brandskyddsfonden beviljas all-
mänt understöd och specialunderstöd till orga-
nisationer inom räddningsbranschen och andra
motsvarande sammanslutningar samt special-
understöd till kommuner, räddningsområden
och avtalsbrandkårer. Ur brandskyddsfonden
kan även andra beviljas specialunderstöd för
produktion och anskaffning av läromedel, ut-
veckling av informationsbehandling och an-
skaffning av apparatur, försöks-, start-, under-
söknings- och utvecklingsverksamhet, upplys-
ning och rådgivning samt för standardisering.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 16 362 000
2013 bokslut 13 659 000
2012 bokslut 14 127 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
687 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 843 000 euro för en-
gångskostnader som föranleds av det förtida
avslutandet av hyreskontraktet för Nödcentral-
sverkets lokaler i Tammerfors som blivit ledi-
ga till följd av nödcentralsreformen, och som
avdrag beaktats 156 000 euro på grund av be-
sparingen i hyresutgifterna.

2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000
2012 bokslut 59 483 000

43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyn-
digheterna (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av prisstöd
och underskottsunderstöd i anslutning till
myndighetsradionätet till Suomen Virveverk-
ko Oy.

F ö r k l a r i n g :  Suomen Virveverkko Oy
bolagiserades och blev dotterbolag till Suomen
Erillisverkot Oy den 1 oktober 2013. Ansva-
ren, kund- och entreprenörsrelationerna samt
avtalen inom VIRVE-operatörsverksamheten
överfördes till Suomen Virveverkko Oy.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 8 100 000
2013 bokslut 8 100 000
2012 bokslut 8 100 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
293 000  euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2013 återtas 293 000 eu-
ro. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på en om-
budgetering av omkostnadsanslaget till ersät-
tande reservdelsanskaffningar för flygvapnet.
Av det reservationsanslag 2013 som gäller be-
ställningsfullmakten för omkostnaderna 2011
och 2012 återtas ett eurobelopp som motsvar
tillägget, eftersom Millog Oy inte klarar av att
leverera de beställda reservdelarna.

Tidpunkten för fördelningen av utgifterna
för beställningsfullmakten för försvarsmaktens
logistik 2013 (PVLOG 2013) ska ändras jäm-
fört med den tidpunkt som angetts i den första
tilläggsbudgeten för 2013. Med hjälp av änd-
ringarna av utgifterna när det gäller betalnings-
andelarna 2015 och 2016 möjliggörs ändringar
av leverans- och betalningstidtabellerna för
tunga fordon samt traktorer och släpvagnar till
traktorer. 

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

2014 I tilläggsb. 293 000
2014 budget 1 857 426 000
2013 bokslut 1 784 193 000
2012 bokslut 1 740 494 000

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

Under momentet dras det av  7 750 000  eu-
ro.

Av anslaget får högst 19 404 000 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.

Fullmakter
Det maximala beloppet för beställningsfull-

makten för materiell utveckling av försvars-
makten 2012 (PVKEH 2012) minskas med
37 850 000 euro så att användningen av be-
ställningsfullmakten får föranleda staten utgif-
ter på högst 280 826 000 euro åren 2012—
2017. 

F ö r k l a r i n g :  Valutakursändringarna in-
verkar på det utgiftsbehov som föranleds av
användningen av fullmakterna, eftersom
många anskaffningar genomförs i andra valu-
tor än euro. Då fullmakten när den beviljas är
bunden till valutakursnivån ett visst datum,
t.ex. den dag budgeten träder i kraft, kan an-
vändningen av fullmakten till följd av valuta-
kursutvecklingen förutsätta ett högre eller ett
lägre anslag än budgeterat. Avsikten är att i
fortsättningen övergå till ett system där det år-
ligen, i samband med vårens tilläggsbudgets-
proposition, klarläggs vilken nettoeffekt för-
ändringarna i valutakurserna har på föregående
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års anslagsbehov. Det föreslås att den justering
som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggs-
budgetpropositionen. Försvarsförvaltningen
följer kontinuerligt med vilken inverkan kurs-
fluktuationerna har på utgiftsbehovet. En spe-
cificerad rapportering görs årligen, och den
kan användas vid beredningen av tilläggsbud-
getpropositionen. Utifrån detta arrangemang
föreslås det ett tillägg på 5 058 000 euro för va-
lutakursförändringar. 

Vid ändringen av anslaget har dessutom som
avdrag beaktats 13 409 000 euro i samband
med minskningen av maximibeloppet för be-
ställningsfullmakten PVKEH 2012 och som
tillägg 601 000 euro som kostnadsnivåjuste-
ring i enlighet med den faktiska indexutveck-
lingen 2013.

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2012 med
37 850 000 euro föranleds av att anskaffningen
av artillerirobotar inte genomförs till följd av
för högt pris. I samband med att anskaffningen

avbryts till följd av beställningsfullmakten
PVKEH 2012 återtas 19 000 000 euro av an-
slaget 2013. Det operativa behovet för armén
av verkan över långa distanser existerar fortfa-
rande och de anslag som nu minskades ska
budgeteras i ett senare skede. 

Ändringarna i beställningsfullmakterna jäm-
te alla ekonomiska följdverkningar genomförs
inom de ramar som fastställts för försvarsmi-
nisteriets förvaltningsområde.

Efter de ändringar som gjorts beräknas
390 030 000 euro av anslaget användas till be-
talning av utgifter som föranleds av tidigare
beviljade beställningsfullmakter, 47 600 000
euro till betalning av utgifter för den beställ-
ningsfullmakt som beviljats 2014, 5 573 000
euro till betalning av utgifter för ändringar i in-
dex och valutakurser i samband med beställ-
ningsfullmakter samt 19 404 000 euro till an-
dra försvarsmaterielanskaffningar.

Till följd av de ändringar som utförts i be-
slutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följan-
de:

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

2014 2015 2016 2017 2018–

Sammanlagt
fr.o.m.

2014

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande av 
service- och flygbasbaserade system för 
helikoptrar (HTH) 1 560 580 2 140
Beställningsfullmakten för kompletterande av 
beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) 2 190 2 190
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 14 496 15 128 24 107 53 731
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008) 8 827 8 827
Beställningsfullmakten för effektivisering av 
kapaciteten för huvudstadsregionens luft-
försvar (PKILPU 2008) 1 200 1 200
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 121 952 48 710 22 042 15 000 207 704
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) 15 050 4 280 19 330
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2014 I tilläggsb. -7 750 000
2014 budget 470 357 000
2013 bokslut 656 871 000
2012 bokslut 641 996 025

30.  Militär krishantering

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

Under momentet dras det av  2 800 000  eu-
ro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011) 2 860 2 860
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 79 300 43 000 37 980 10 000 170 280
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 122 753 129 421 132 250 29 900 414 324
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, 
produktutveckling och projektberedning 2013 
(TTK-PROTO 2013) 10 540 9 980 8 160 28 680
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 390 030 260 313 234 339 64 700 19 100 968 482

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900

Fullmakter sammanlagt 437 630 363 013 332 639 136 000 152 100 1 421 382

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

2014 2015 2016 2017 2018–

Sammanlagt
fr.o.m.

2014

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

Tilläggs-
budget

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 860 000 -800 000 60 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien 
och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000 -168 000 107 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 500 000 -1 436 000 2 064 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Afghanistan (ISAF-insatsen) 8 438 000 -4 500 000 3 938 000
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 24.10.20 för preciserade löneutgif-
ter för krishanteringsinsatserna i Afghanistan
och Libanon.

Finland deltar med en styrka på cirka 29 sol-
dater i insatser i Medelhavsområdet för att för-
störa Syriens kemiska vapen och med en styrka
på 25 soldater i EU:s krishanteringsinsatser i
Centralafrikanska republiken. Till disposi-
tionsplanen under momentet fogas därför en ny
punkt 18. Finska avdelningen vid Medelhavet,
för vilken det reserveras 1 546 000 euro, och
en ny punkt 19. Utgifter för krishanteringsin-
satsen i Centralafrikanska republiken, för vil-
ken det reserveras 3 900 000 euro. Punkt 09 i

dispositionsplanen ökas med 135 000 euro, till
följd av en ökning av personantalet. Överfö-
ringen till moment 24.10.20, tilläggsbehoven
för de ovannämnda punkterna i dispositions-
planen och överföringen till punkt 20 i disposi-
tionsplanen täcks med överföringar från punk-
terna 01, 02, 03, 04 och 15 i dispositionspla-
nen.

2014 I tilläggsb. -2 800 000
2014 budget 60 066 000
2013 bokslut 61 478 000
2012 bokslut 52 692 000

06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-
insatsen) 94 000 - 94 000

07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatserna 5 674 000 - 5 674 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishante-

ring 13 000 000 - 13 000 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper under utbildningstiden samt för 
överföringsersättningar 170 000 +135 000 305 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 240 000 - 240 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000 - 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 14 000 000 -7 091 000 6 909 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 210 000 - 210 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 140 000 - 140 000
18. Finska avdelningen vid Medelhavet - +1 546 000 1 546 000
19. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Central-

afrikanska republiken (EUFOR RCA) - +3 900 000 3 900 000
20. I reserv för tilläggsutgifter för pågående insatser och 

för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av 
den internationella helikopterfonden, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 13 215 000 +5 614 000 18 829 000

Sammanlagt 60 066 000 -2 800 000 57 266 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

Tilläggs-
budget

Ändrad
dispositions-

plan
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
27 900 000  euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2013 återtas 23 866 000
euro.

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att förbindelser år 2014 får ingås
för den del av fullmakten för 2013 som blivit
oanvänd. 

F ö r k l a r i n g :  Skatteförvaltningen har
berett en reform av sin övergripande arkitektur
som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen
och programvarorna för behandling av dem.
Reformen baserar sig på ett produktbaserat
system för verksamhetsstyrning. Denna re-
form, där man utnyttjar inbyggd programvara

(det s.k. VALMIS-projektet), bedöms bäst
trygga en störningsfri verksamhet på lång sikt
inom beskattningen. I budgeten för 2013 bevil-
jades en fullmakt på 109 miljoner euro för ge-
nomförandet av VALMIS-projektet.

Vid ändringen av anslaget har som tillägg
beaktats återbudgeteringen av det anslag på
23 866 000 euro som återtas, vilket beror på att
genomförandet av VALMIS-projektet förse-
nats. Återtagandet av anslaget har beaktats i in-
komstposten under moment 12.39.04. 

Dessutom har vid ändringen av anslaget som
tillägg beaktats 4 781 000 euro för utgifter för
ändringar som ska göras i informationssystem
och 53 000 euro för utgifter för upprätthållan-
de av informationsteknik för nya beskattnings-
uppgifter samt som avdrag 800 000 euro på
grund av att KAKOLA-projektet i anslutning
till lokalarrangemangen i Åbo återtagits. 

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

2013 2014 2015
Behov av

anslag senare

Sammanlagt
fr.o.m.

2013

Förbindelser som ingåtts 2013 1 534 11 729 24 231 32 461 69 955
Förbindelser år 2014 - 1 861 11 700 25 484 39 045
Utgifter sammanlagt 1 534 13 590 35 931 57 945 109 000
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2014 I tilläggsb. 27 900 000
2014 budget 431 903 000
2013 bokslut 431 378 000
2012 bokslut 410 620 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

3 700 000  euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till

momentet så att anslaget också får användas
till betalning av tullar som inte uttagits, jämte
räntekostnader och andra kostnader som hän-
för sig till dem, och som ersätts till EU.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 3 200 000 euro av återbetalning
av skatter och tilläggsavgifter till skattskyldiga
enligt avtalsförfarandet mellan Finland och
Sverige och 500 000 euro av betalning av EU-
tullar som kommissionen har bestämt att ska
betalas nationellt.

2014 I tilläggsb. 3 700 000
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 4 169 592
2012 bokslut 1 691 502

20.  Tjänster för statssamfundet

06. Gemensamma e-tjänster för service och
förvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 964 000  euro. 

Av det tvååriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2013 återtas 1 964 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Ombudgeteringen av an-
slaget föranleds av att det anslag som tidigare
varit antecknat under statens IT-servicecen-
trals omkostnadsmoment år 2014 har anvisats
Statens informations- och kommunikations-
tekniska center (Valtori) för upphandling av
gemensamma e-tjänster för service och för-
valtning. Återtagandet av anslaget har beaktats
i inkomstposten under moment 12.39.04. 

2014 I tilläggsb. 1 964 000
2014 budget 2 454 000
2013 bokslut 915 007
2012 bokslut 4 459 000

08. Utvecklande av Servicecentret för statens
ekonomi- och personalförvaltning (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
970 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den försenade tidtabellen för
ibruktagandet av det gemensamma systemet
för statens personal- och ekonomiförvaltning
(Kieku) och av resursfördelningen inom ibruk-
tagningsprojektet. 

2014 I tilläggsb. 970 000
2014 budget 2 228 000
2013 bokslut 800 000
2012 bokslut 1 000 000
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30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
325 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring
från moment 28.70.20 och är avsett för utgifter
för att utveckla ett webbaserat verktyg för in-
samling av uppgifter för arbetskraftsundersök-
ningen.

2014 I tilläggsb. 325 000
2014 budget 51 454 000
2013 bokslut 50 451 000
2012 bokslut 49 200 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring
från moment 28.40.02 och föranleds av att an-
svaret för telefontjänsten för flyttanmälan
överförts från magistraterna till Befolkningsre-
gistercentralen.

2014 I tilläggsb. 200 000
2014 budget 9 816 000
2013 bokslut 9 819 000
2012 bokslut 7 477 000

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
716 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas till
att betala ersättning till Ålands landskapsreger-
ing för kostnader som föranleds av de uppgif-
ter som bestäms i förordningen om vissa för-
valtningsuppgifter inom hälso- och sjukvården
i landskapet Åland (1179/2009).

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 32.01.02. Av anslaget
föranleds 692 000 euro av den ändring som av-
ser Valtori och 24 000 euro av att överföringen
av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets
uppgifter, utvärderingsuppgifter för basservi-
cen inom kulturens verksamhetsområde och
uppgifter i anslutning till anläggning av läroan-
stalter har preciserats.

2014 I tilläggsb. 716 000
2014 budget 57 878 000
2013 bokslut 55 926 000
2012 bokslut 54 257 000

02. Magistraternas omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
236 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 436 000 euro som
överföring från moment 32.01.02 som föran-
leds av Valtori-ändringen och som avdrag
200 000 euro som överföring till moment
28.30.03 som föranleds av att ansvaret för tele-
fontjänsten för flyttanmälan överförts från ma-
gistraterna till Befolkningsregistercentralen.

2014 I tilläggsb. 236 000
2014 budget 32 181 000
2013 bokslut 32 749 000
2012 bokslut 33 636 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokal-
förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för ersättning av
de kostnader som kommunerna föranleds av
ordnandet av gemensam kundservice inom den
offentliga förvaltningen och för upphandling
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och drift av de IKT-system som ska användas
inom den offentliga förvaltningens gemensam-
ma kundservice.

F ö r k l a r i n g :   Verksamhetsmodellen för
den offentliga förvaltningens gemensamma
kundservice tas i bruk som ett pilotprojekt i
fem kommuner innan den införs i större om-
fattning. De serviceställen som ingår i pilotfa-
sen öppnas för kundservice i september 2014.
Under pilotfasen föranleds de kommuner som
ansvarar för driften av serviceställena ersätt-

ningsgilla anläggnings- och driftskostnader,
t.ex. kostnader för hyror, IKT och utbildning. 

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 224 000
2013 bokslut 774 000
2012 bokslut 224 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av statens infor-
mations- och kommunikationsteknik (IKT) (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  450 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en engångsö-

verföring till moment 29.40.20 och är avsedd
för utveckling av Finto-servicen.

2014 I tilläggsb. -450 000
2014 budget 11 613 000
2013 bokslut 14 300 000
2012 bokslut 11 893 000

04. Informationssäkerheten och beredska-
pen i informationssystemen för samhällets vi-
tala funktioner (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 650 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnaderna för SATU-projektet. 

Inom ramen för SATU-projektet produceras
informations- och kommunikationstekniska
system och motsvarande tjänster för statens
högsta förvaltning (republikens presidents
kansli och statsrådet), Finlands beskickningar
utomlands och aktörerna inom säkerhetsnätet
som gör det möjligt att producera, överföra,
lagra och hantera information som omfattas av
förhöjd och hög skyddsnivå och att utveckla
kommunikationen. 

Avsikten är att möjliggöra ledningen av
statsrådet under normala förhållanden, vid
störningar under normala förhållanden och un-
der undantagsförhållanden med hjälp av infor-
mationssystem som gör det möjligt att upprätt-
hålla en hög skyddsnivå på informationen och
med hjälp av mobil informationshantering och
mobiltelefoni som krypterats för skyddsnivå
III för en begränsad användarkrets. Avsikten är
också att ersätta VALTU-systemet.

2014 I tilläggsb. 2 650 000
2014 budget 1 700 000

20. Främjande av produktiviteten (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  1 995 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget är 325 000
euro en överföring till moment 28.30.01 för ut-
gifter för att utveckla ett webbaserat verktyg
för insamling av uppgifter för Statistikcentra-
lens arbetskraftsundersökning, 1 400 000 euro
en överföring till moment 31.50.01 för utveck-
lande av Meteorologiska institutets nätverk av
väderradar och 270 000 euro en överföring till
moment 33.02.05 för kostnader som föranleds
av projektet för att förnya de elektroniska för-
valtningstjänsterna och Terhikki-registret
(SAMPO).
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2014 I tilläggsb. -1 995 000
2014 budget 20 005 000
2013 bokslut 40 705 000
2012 bokslut 69 420 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

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

2 448 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ändring av de beräknade in-
komsterna till staten i budgeten för 2014 som
ligger till grund för det belopp som avses i
självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

2014 I tilläggsb. 2 448 000
2014 budget 211 206 000
2013 bokslut 209 391 832
2012 bokslut 204 345 615

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)

Under momentet dras det av  19 700 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Republikens president har
2014-03-07 fastställt Ålandsdelegationens be-
slut enligt vilket beloppet av skattegottgörel-
sen för 2012 är 5 278 521 euro.

2014 I tilläggsb. -19 700 000
2014 budget 25 000 000
2013 bokslut 9 783 220
2012 bokslut 17 440 733

32. Extra anslag till landskapet Åland (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  41 000 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av extra

anslag till landskapet Åland i enlighet med
48 § i självstyrelselagen för Åland.

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2012 återtas 41 000 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Det är fråga om att det ti-
digare budgeterade anslaget delvis ombudge-
teras.

Landskapet Åland har i enlighet med 48 § i
självstyrelselagen för Åland beviljats extra an-
slag för byggande av en elkabelförbindelse
mellan landskapet och fastlandet. Projektet har
fördröjts bl.a. för att Kraftnät Åland Ab, som
genomför projektet, kunde inleda upphand-
lingsförfarandet först efter att Europeiska
kommissionen meddelat ett beslut om statligt
stöd den 31 juli 2012. Därför föranleder pro-
jektet utgifter ännu 2015, då det ursprungliga
anslaget inte längre kommer att vara disponi-
belt. Återtagandet av anslaget har beaktats i de
inkomster som flyter in under moment
12.39.04.

Enligt 48 § i självstyrelselagen för Åland kan
det på framställning av lagtinget beviljas extra
anslag för osedvanligt stora engångsutgifter
som inte rimligen kan finansieras med landska-
pets budget. Extra anslag kan beviljas endast
för uppgifter som faller inom landskapets be-
hörighet. Ålands lagting gjorde en framställ-
ning om att Ålandsdelegationen ska bevilja ett
extra anslag till landskapet för byggande av en
elkabelförbindelse mellan landskapet och fast-
landet. Ålandsdelegationen fattade den 18 juli
2011 ett beslut enligt vilket det extra anslaget
uppgår till 50,0 miljoner euro, dock högst 40 %
av de godkända investeringskostnaderna. Re-
publikens president stadfäste beslutet den 7 ok-
tober 2011.

2014 I tilläggsb. 41 000 000
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90.  Stöd till kommunerna

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

Av det treåriga reservationsanslag som be-
viljats i budgeten för 2012 återtas 4 390 000
euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget även får användas till avlö-
nande av personal motsvarande högst 30 års-
verken per år för planeringen och genomföran-
det av servicehelheterna och de separata
projekten inom ramen för SADe-programmet
samt för projektstyrningen av programmet,
högst till utgången av programperioden.

F ö r k l a r i n g :  Återtagandet av anslaget
föranleds av att vissa projekt som planerats un-
der momentet har framskridit långsammare än
planerat. Återtagandet av anslaget har beaktats
i inkomstposten under moment 12.39.04. I an-
slaget under moment 28.90.30 föreslås ett till-
lägg på 3 422 000 euro, vilket motsvarar den
andel av det nu återtagna anslaget och tidigare
återtagna anslag som ursprungligen överförts
från det momentet.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 16 995 000
2013 bokslut 16 995 000
2012 bokslut 18 000 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
8 816 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av
anslaget har som avdrag beaktats 2 400 000
euro som föranleds av en förändring i de un-
derhållsstöd som drivits in som återkrav och
som tillägg beaktats 1 500 000 euro som föran-
leds av lagstiftning som gäller klientens själv-
bestämmanderätt och förutsättningarna för an-
vändning av begränsningsåtgärder inom soci-
al- och hälsovården. De förändringar som den
nya lagstiftningen medför träder stegvis i kraft
åren 2014—2016.

Vid ändringen av anslaget har dessutom som
tillägg beaktats 270 000 euro som hänför sig
till en ändring av finansieringen av tilläggsde-
larna för kommuner på basis av särskilt gles
bosättning, för skärgårdskommuner och kom-
muner inom samernas hembygdsområde,
366 000 euro som föranleds av en ändring av
den utjämning av statsandelar som baseras på
skatteintäkterna, 259 000  euro som hänför sig
till hemkommunsersättning till dem som sak-
nar hemkommun, 98 000 euro som hänför sig
till en ändring av  mervärdesskatten för privata
utbildningsanordnare och universitet samt
5 301 000 euro som hänför sig till en ändring
av de slutgiltiga bestämningsfaktorerna för so-
cial- och hälsovården.

Vid anslagsändringen har dessutom såsom
tillägg beaktats 3 422 000 euro i återbäring
från moment 28.90.20. Återbäringen hänför
sig till återtagandet av anslagen under det mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. 8 816 000
2014 budget 8 612 665 000
2013 bokslut 8 676 001 810
2012 bokslut 8 470 927 096
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92.  EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 505 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget även får användas till
betalning av prestationer föranledda av den
borgen som ställts för Nordiska Investerings-
banken.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av anslag föran-
leds av borgensansvaret för det miljölån som
beviljades Nordiska Investeringsbanken år
2004. Med stöd av säkerheten för miljölånet
har banken finansierat miljöprojekt av intresse
för de nordiska länderna. 

Till följd av de ändringar som gjorts i moti-
veringens beslutsdel ändras den beräknade an-
vändningen av anslaget enligt följande: 

2014 I tilläggsb. 4 505 000
2014 budget 800 000
2013 bokslut 743 288

Beräknad användning av anslaget (euro)

Betalningar som föranleds av borgens-
ansvaret i fråga om S:t Petersburg-
stiftelsen 800 000
Betalningar som föranleds av borgens-
ansvaret i fråga om Nordiska 
Investeringsbanken 4 505 000
Sammanlagt 5 305 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Allmänbildande utbildning

34. Statsandel och statsunderstöd för läroan-
stalternas anläggningskostnader (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 600 000  euro.

Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att

statsunderstöd 2014 får beviljas för anlägg-
ningsprojekt inom den allmänbildande utbild-
ningen så att de statsunderstöd som projekten
föranleder uppgår till sammanlagt högst
24 600 000 euro. Av statsunderstöden får
högst 19 600 000 euro beviljas som andel un-
der den tid projektet genomförs.

Förklaring: Tilläggsanslaget är avsett att an-
vändas till beviljande av statsunderstöd för fi-
nansieringsplanen för anläggningsprojekt som
hänför sig till allmänbildande utbildning
(OKM/26/511/2013) för de 14 projekt som har
bekräftats för 2015-2017 till den del projekten

är berättigade till stöd och uppfyller de övriga
villkoren för myndighetsbehandling. Om stöd
kan beviljas för alla 14 projekt, blir under-
stödsprocentsatsen ca 15 %.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
att användas till beviljande av statsunderstöd
för finansieringsplanen för anläggningsprojekt
som hänför sig till allmänbildande utbildning
(OKM/26/511/2013) för de 14 projekt som har
bekräftats för 2015—2017 till den del projek-
ten är berättigade till stöd och uppfyller de öv-
riga villkoren för myndighetsbehandling. Om
stöd kan beviljas för alla 14 projekt blir under-
stödsprocentsatsen ca 15 %.

2014 I tilläggsb. 9 600 000
2014 budget 46 400 000
2013 bokslut 58 000 000
2012 bokslut 78 000 000

30.  Vuxenutbildning

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 29.30.32 och är avsett
att användas till utveckling av specialiserings-
utbildningen för högskoleutbildade.
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2014 I tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 3 010 000
2013 bokslut 4 010 000
2012 bokslut 3 010 000

30. Statsandelar för driftskostnader för läro-
anstalter för fritt bildningsarbete (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att högst 7 870 000 euro av anslaget också får
användas till understöd i form av studiesedlar
och understöd för kvalitetsutveckling och an-
nan utveckling, till extra understöd och stöd-
jande av programmet för strukturell utveckling
enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen till momentet gör det möjligt att an-
vända anslaget till statsunderstöd till huvud-
män för en folkhögskola för tillfälliga extra
kostnader som föranleds av beslut om sam-
manslagning.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 164 818 000
2013 bokslut 164 827 020
2012 bokslut 164 143 847

32. Statsandel och statsunderstöd för läroav-
talsutbildning (förslagsanslag)

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

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till betalning av
statsandelar och av högst 16 350 000 euro i
statsunderstöd enligt lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/
2009).

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 29.30.21 för utveckling av specia-
liseringsutbildning för högskoleutbildade. 

2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 124 843 000
2013 bokslut 117 855 890
2012 bokslut 131 003 006

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
och stärkande av den vuxna befolkningens
kompetensbas (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

Dessutom ändras motiverningen till momen-
tet så att högst 50 000 000 euro av anslaget får
användas till statsunderstöd för grundläggande
yrkesutbildning som förbereder för fristående
examen, utbildning som förbereder för yrkes-
examen och utbildning som förbereder för spe-
cialyrkesexamen, för ordnande av examenstill-
fällen samt för stöd-, handlednings- och råd-
givningstjänster. Finansiering kan användas
för avläggande av delar av en examen. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av ut-
bildning som riktas till vuxna mellan 30 och 50
år utan examen efter den grundläggande ut-
bildningen i syfte att stärka den vuxna befolk-
ningens kompetensbas.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen
har regeringen överlämnat en proposition till
riksdagen med förslag till lag om temporär
ändring av 45 a § i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (RP 62/
2014 rd) som gör det möjligt att med hjälp av
statsunderstöd bevilja anslag till utbildning av
målgruppen.

Momentets rubrik har ändrats.

2014 I tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 22 418 597
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40.  Högskoleundervisning och forskning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 450 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget även får användas högst
9 000 000 euro till understöd av att antalet ny-
börjarplatser inom högskoleutbildningen ökas
för viss tid.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 9 000 000 euro av ökningen för
viss tid av antalet nybörjarplatser inom hög-
skoleutbildningen och 450 000 euro av en
överföring av engångsnatur från moment
28.70.01 för utveckling av Nationalbibliote-
kets Finto-service vid Helsingfors universitet.

I syfte att påskynda övergången till högsko-
lestudier är staten beredd att för viss tid öka an-
talet nybörjarplatser inom högskoleutbildning-
en med sammanlagt ca 3 000 under 2014—
2015. Av de utbildningar som inleds 2014 för-
anleds för perioden 2015—2020 utgifter på
sammanlagt ca 61,5 miljoner euro, inbegripet
utgifterna för studiestöd. De extra nybörjar-
platserna inriktas i enlighet med prognoserna
till branscher i behov av arbetskraft och till
branscher som är viktiga för den framtida till-
växtpotentialen. 

2014 I tilläggsb. 9 450 000
2014 budget 31 964 000
2013 bokslut 35 631 000
2012 bokslut 30 526 000

50. Statlig finansiering för universitetens
verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 342 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att av anslaget även får användas 7 342 000
euro för Aalto-universitetet för stärkande av
forskningsförutsättningarna.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 7 000 000 euro av stärkandet av
förutsättningarna för forskning av havsteknik
som stöder arktisk kompetens vid Aalto-uni-
versitetet och 342 000 euro av anskaffningen
av apparatur för radioforskningsstationen i
Metsähovi för slutförande av Rysslands skuld-
konversion. Tilläggsanslaget för anskaffning
av forskningsapparatur för radioforskningssta-
tionen i Metsähovi används i enlighet med
skuldkonversionsvillkoren på kommersiell
grund mellan Aalto-universitetet och ryska le-
verantörer. 

2014 I tilläggsb. 7 342 000
2014 budget 1 887 593 000
2013 bokslut 1 862 922 000
2012 bokslut 1 832 287 000

70.  Studiestöd

55. Studiepenning och bostadstillägg (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 096 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 000 000 euro av ökningen av
antalet stödtagare till följd av att nybörjarplat-
serna inom högskoleutbildningen ökas för viss

tid och 96 000 euro av utgifterna för studiestöd
för studerande vid Polisyrkeshögskolan som
en överföring från moment 26.10.01.

2014 I tilläggsb. 2 096 000
2014 budget 781 256 000
2013 bokslut 727 064 276
2012 bokslut 734 550 379
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57. Måltidsstöd till högskolestuderande (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
137 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 120 000 euro av ökningen av an-
talet stödda måltider till följd av att nybörjar-
platserna inom högskoleutbildningen ökas för
viss tid och 17 000 euro av utgifterna för mål-

tidsstöd för studerande vid Polisyrkeshögsko-
lan som en överföring från moment 26.10.01.

2014 I tilläggsb. 137 000
2014 budget 30 750 000
2013 bokslut 29 635 906
2012 bokslut 27 780 938

80.  Konst och kultur

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
250 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av reparation av oförutsedda och
ökade fuktskador och problem med inomhus-
luften i byggnader.

2014 I tilläggsb. 250 000
2014 budget 2 723 000
2013 bokslut 2 937 000
2012 bokslut 2 905 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Museiverket får ingå avtal om att hyra loka-
ler för samlings- och konserveringscentralen
(ca 9 000 kvadratmeter) så att detta föranleder
en ökning av hyresutgifterna på högst
1 000 000 euro per år från och med 2015.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000
2012 bokslut 21 459 000

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur-
och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av hyresutgifter för Nationalmuseets
underjordiska mottagnings- och serviceloka-
ler. 

2014 I tilläggsb. 300 000
2014 budget 16 650 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast
anslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att det beviljas en fullmakt för Hanaholmens
kulturcentrum att under 2014 ingå ett hyresav-
tal som gäller totalrenovering av fastigheten så
att den uppgång av hyresutgifterna som detta
föranleder per år är högst 850 000 euro från
och med 2017.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 29 156 000
2013 bokslut 19 824 000
2012 bokslut 18 824 000
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90.  Idrottsverksamhet

54. Understöd för totalrenovering av Olym-
piastadion i Helsingfors (fast anslag)

Under momentet beviljas  40 000 000  euro.
Anslaget får användas till att bevilja under-

stöd till Stadionstiftelsen för kostnaderna för
totalrenoveringen av Olympiastadion i Hel-
singfors.

F ö r k l a r i n g :  Staten deltar i kostnaderna
för totalrenoveringen av Olympiastadion i Hel-
singfors. Statens andel är sammanlagt 92,7
miljoner euro, varav 12,7 miljoner euro betalas
ut åren 2011—2013. Avsikten är att den reste-
rande andelen av finansieringen för projektet

betalas ut 2014 och 2015, sammanlagt 80 mil-
joner euro. Genom att utbetalningen av finan-
sieringsunderstödet koncentreras till början av
renoveringsperioden, får understödstagaren
dessutom en räntevinst under planerings- och
byggtiden. De uppskattade sysselsättningskon-
sekvenserna av projektet är för planerings- och
byggfasens del ca 2 400 årsverken och för an-
läggningsindustrins del ca 1 000 årsverken.
Avsikten är att totalrenoveringen ska vara ge-
nomförd 2018. 

2014 I tilläggsb. 40 000 000



60

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  963 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget

har som ett tillägg beaktats 597 000 euro i
överföring från moment 30.01.04 och som av-
drag 1 560 000 euro i överföring till moment
30.40.62.

Med hänvisning till motiveringen till mo-
ment 30.01.04 överförs till momentet 597 000
euro för att delvis täcka de övervakningsutgif-
ter i överensstämmelse med EU-rättsakter som
ökat under programperioden 2014—2020.
Med hänvisning till motiveringen för moment
30.40.62 överförs utgifterna för tillsynen över
fisket att finansieras med anslag under moment
30.40.62 från ingången av år 2014. I budgeten
för 2014 har under moment 30.01.01 för ända-
målet reserverats 1 560 000 euro (EU:s medfi-
nansiering 500 000 euro och den nationella
medfinansieringen 1 060 000 euro) som över-
förs till moment 30.40.62. Avsikten är att mot-
svarande medfinansiering från EU intäktsförs
år 2015 från Europeiska havs- och fiskerifon-
den under moment 12.30.03 och en del som
medfinansiering från EU under moment
12.30.04.

2014 I tilläggsb. -963 000
2014 budget 30 596 000
2013 bokslut 30 951 000
2012 bokslut 28 899 000

04. Nämndernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  597 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

en överföring till moment 30.01.01.
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds

uppgifter överförs till förvaltningsdomstolarna
från och med den 1 september 2014 och be-
svärsnämnden dras in. Veterinärmedicinska
skadenämndens uppgifter överförs till Livs-
medelssäkerhetsverket från och med den 1 sep-
tember 2014. Den post på 703 655 euro som
överförs från år 2013 är tillräcklig för att täcka
nämndernas utgifter 1.1—31.8.2014.

2014 I tilläggsb. -597 000
2014 budget 597 000
2013 bokslut 893 000
2012 bokslut 886 000
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20.  Jordbruk

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas även till ränteutgifter
för de produktionsavgifter för socker och iso-
glukos som ska återbetalas enligt rådets förord-
ning (EU) nr 1360/2013.

F ö r k l a r i n g :  Komplettering av motive-
ringen till momentet ger möjlighet att använda
anslaget för betalning av ränteutgifter som
hänför sig till produktionsutgifter för socker
och isoglukos. Europeiska unionens domstol
har bestämt att räntorna ska betalas ur nationel-
la medel. Räntan ska betalas enligt de slutliga
kalkylerna till Sucros Ab, försäljare av socker-
betor och Finska Socker Ab. Medlemsstaterna
kan driva in ränteutgifterna från kommissio-
nen. När transaktionen har kommit från kom-
missionen kan de intäkter som hör till utgifter-
na antecknas under moment 12.30.01.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 530 000 000
2013 bokslut 523 245 713
2012 bokslut 538 033 673

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år

2014 får i enlighet med det system med miljö-
stöd för jordbruket som EU-kommissionen har
godkänt för åren 2007—2013 ingås förbindel-
ser och specialstödsavtal gällande ekologisk
produktion samt avtal om skötsel av våtmarker
eller vårdbiotoper som ingås efter en icke-pro-
duktiv investering så att de åren 2015—2018
föranleder utgifter på sammanlagt högst
22 240 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I statsbudgeten för 2014
har beviljats en fullmakt att ingå förbindelser
så att de föranleder utgifter på sammanlagt
högst 20 000 000 euro under åren 2015—
2018. Momentets fullmakt höjs med 2 240 000
euro så att det ger möjlighet att i vissa begrän-
sade fall ingå förbindelser för miljöstöd med
jordbrukare som inleder jordbruksproduktion
2014. Enligt bestämmelserna ska förbindelser
som ingås 2014 ingås för fem år. Eftersom en
ändring av bestämmelserna under programpe-
rioden 2014—2020 innebär att de förbindelser
och avtal om miljöstöd som ingåtts efter 2010
ska förnyas år 2015 föranleder de förbindelser
och avtal som ingåtts på grundval av 2014 års
fullmakt inte några utgifter för staten efter
2015.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödssystemet och de andra systemen, statens och
EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

2014 2015 2016 2017 2018
Sammanlagt
fr.o.m. 2014

Åtgärder som gäller åren 2007—2013 och över-
gångsåret 2014 420,842 5,560 5,560 5,560 5,560 443,082
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 
2014 6,604 5,560 5,560 5,560 5,560 28,844

— varav I tilläggsbudgetpropositionen 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 2,800
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits 
före år 2014 414,238 - - - - 414,238

— varav I tilläggsbudgetpropositionen -0,560 - - - - -0,560
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 369 329 000
2013 bokslut 379 393 000
2012 bokslut 363 250 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att år 2014 får ingås förbindelser i enlighet med
det system med kompensationsbidrag som Eu-
ropeiska kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 så att det föranleder utgifter på

sammanlagt högst 3 120 000 euro under åren
2015—2018.

F ö r k l a r i n g :  Under momentet föreslås
det en fullmakt på 3 120 000 euro så att det i
vissa begränsade fall kan ingås förbindelser
enligt det kompensationsbidragssystem som
EU-kommissionen har godkänt för åren
2007—2013 för jordbrukare som inleder jord-
bruksproduktion.

Eftersom reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken skjuts fram med ett år an-
vänds under det första året av den nya finansie-
ringsperioden 2014—2020 i huvudsak samma
stödsystem som under perioden 2007—2013.
Från ingången av år 2015 upphör alla gällande
förbindelser och stödsystemet anpassas till
reglerna för programperioden 2014—2020. 

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 422 673 000
2013 bokslut 411 673 000
2012 bokslut 422 673 000

Åtgärder som gäller åren 2000—2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 2,500
Sammanlagt 422,342 7,060 7,060 7,060 7,060 450,582
— varav I tilläggsbudgetpropositionen - 0,560 0,560 0,560 0,560 2,240

Utgifter på grund av fullmakten för miljöstödssystemet och de andra systemen, statens och
EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

2014 2015 2016 2017 2018
Sammanlagt
fr.o.m. 2014

Utgifter på grund av fullmakten för kompensationsbidrag, statens och EU:s andelar 
sammanlagt (mn euro)

2014 2015 2016 2017 2018
Sammanlagt
fr.o.m. 2014

System som gäller åren 2007—2013
— Beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 
2014 2,570 0,780 0,780 0,780 0,780 5,690

— varav I tilläggsbudgeten 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 3,900
— Beslut som fattats och åtgärder som vidtagits 
åren 2007—2013 420,100 - - - - 420,100
Sammanlagt 422,670 0,780 0,780 0,780 0,780 425,790
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30.  Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av
veterinärmedicinska skadenämndens verksam-
het 

2) till betalning av statsbidrag till Djurens
välfärdscentral.

I fråga om det statsbidrag som betalas Dju-
rens välfärdcentral  budgeteras anslaget enligt
principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet har kompletterats så att anslaget får använ-
das till betalning av veterinärmedicinska ska-
denämndens utgifter. I budgeten överfördes
denna andel av anslaget från moment 30.01.04,

men användning av anslaget kräver att motive-
ringen ändras. Dessutom har motiveringen till
momentet kompletterats så att anslaget får an-
vändas till betalning av statsbidrag till Djurens
välfärdscentral, som bistår livsmedelssäker-
hetsverket i uppgifter som hänför sig till plane-
ringen av tillsynen över djurens välfärd. 

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 41 521 000
2013 bokslut 41 690 000
2012 bokslut 41 676 000

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

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

F ö r k l a r i n g :  Med hänvisning till moti-
veringen till moment 30.40.62 överförs datain-
samling som hänför sig till fiskerinäringen att
finansieras med anslag under moment
30.40.62 från ingången av år 2014.

I budgeten för 2014 har för ändamålet under
moment 30.40.01 reserverats 1 000 000 euro i
nettoutgifter, varav de totala utgifterna uppgår
till 2 000 000 euro och inkomster i form av
medfinansiering från EU till 1 000 000 euro.
Av de totala utgifterna beaktas 2 000 000 euro
som ett tillägg under moment 30.40.62 och av
inkomsterna beaktas 1 000 000 euro som in-
komster till Europeiska havs- och fiskerifon-
den år 2015 under moment 12.30.03. 

2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 17 104 000
2013 bokslut 17 437 000
2012 bokslut 17 478 000

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så,
att anslaget får användas även till betalning av
utgifter som gäller statens självfinansierings-
andel i projekt som ska genomföras med stöd
ur EU:s fonder.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet måste kompletteras för att anslaget ska kun-
na användas som självfinansieringsandel i EU-
projekt. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
deltar i projektet Karelia ENPI CBC Program-
me för skydd av skogsvildren. Avsikten är att
bevilja 300 000 euro för observation av och
forskning om beståndet av skogsvildren för att
täcka vilt- och fiskeriforskningsinstitutets
självfinansieringsandel i projektet.
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 3 400 000
2013 bokslut 5 400 000
2012 bokslut 3 453 586

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att
ersättningarna för skadegörelse som vållats av
stora rovdjur 2013 har ökat. År 2013 vållade
stora rovdjur skadegörelse för ca 8,580 miljo-
ner euro (år  2012 uppgick beloppet till 7,4 mil-
joner euro). Av det anslag på 4 300 000 euro
som i budgeten för 2013 anvisats för förhin-
drande av skadegörelse användes 500 000 eu-
ro, vilket innebär att det finns 3 800 000 euro
till förfogande för ersättning av skadegörelse
under 2013. Därför föreslås det för ersättning
av skadegörelse sammanlagt 7 000 000 euro.
Skadegörelse ersätts inte längre till fullt be-
lopp. 

2014 I tilläggsb. 3 200 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 7 520 000
2012 bokslut 5 501 000

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 740 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget får användas även till utgifter för
tillsyn över fisket och spårbarhetssystem inom
fisket som krävs enligt det operativa program
för fiskerinäringen som gäller åren 2007—
2013 och som delvis finansieras av Europeiska
fiskerifonden (EFF) och det operativa program
som gäller åren 2014—2020 och som delvis fi-

nansieras av Europeiska havs- och fiskerifon-
den (EHFF) samt enligt EU:s rättsakter. 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag  är 1 918 000 euro ombudgetering av det
anslag som återtagits i Europeiska fiskerifon-
dens operativa program för 2007—2013 samt
av beslut om återkrav och återbetalningar så att
EU:s medfinansiering och den nationella med-
finansiering som anvisats i det operativa pro-
grammet ska kunna användas till fullt belopp.
Av det treåriga reservationsanslag på
15 778 000 euro som budgeterats i budgeten
för 2011 har 1 827 000 euro inte använts och
återtagits. Motsvarande anslag återbudgeteras.
Av detta är EU:s medfinansiering 577 000
euro och den nationella medfinansieringen
1 250 000 euro. Dessutom ombudgeteras
91 000 euro av det anslag som budgeterats i
budgetarna för 2007—2011 till följd av beslut
om återkrav och återbetalningar. Av detta är
EU:s medfinansiering 39 000 euro och den na-
tionella medfinansieringen  52 000 euro.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
3 160 000 euro av att de åtgärder som ingår i
det operativa programmet för Europeiska
havs- och fiskerifondens (EHFF) programperi-
od 2014—2020 inleds. Alla utgifter som föran-
leds av det operativa programmet budgeteras
under moment 30.40.62. För datainsamling
och tillsyn över fisket som krävs enligt det ope-
rativa programmet har anvisats anslag i budge-
ten under moment 30.01.01, varifrån överförs
ett anslag på 1 010 000 euro till detta moment,
och under moment 30.40.01, där behovet av
tilläggsanslag är 2 000 000 euro, på grund av
det nettoanslag på 1 000 000 euro som dras av
under momentet. Under moment 30.40.62 bud-
geteras även i andelen mervärdesskatt 150 000
euro, vilket motsvarar inkomsten under mo-
ment 12.39.10. EU:s medfinansiering kommer
att beaktas år 2015 under moment 12.30.03.

I Europeiska unionen har man ännu inte fat-
tat beslut om medlemsstaternas medfinansie-
ring i Europeiska havs- och fiskerifondens
operativa program. I de senare tilläggsbudget-
propositionerna ses de anslag som budgeterats
för åtgärderna vid behov över och under mo-
mentet anvisas de anslag för år 2014 för håll-
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bart fiske och vattenbruk samt integrerad havs-
politik som ingår i Europeiska havs- och fiske-
rifondens operativa program och som ännu inte
har beaktats i anslaget under momentet. 

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
2 662 000 euro av utgifterna för  tillsynen över
kommersiellt fiske och för spårbarhetssystem
och spårbarhetsmetoder för fiske- och vatten-
bruksprodukter. Av detta är 550 000 euro en
överföring från moment 30.01.01 och
2 052 000 euro ett tillägg som motsvarar EU:s
medfinansiering. Andelen mervärdesskatt av
de anslag som nämns ovan är 60 000 euro, vil-

ket motsvarar inkomsten under moment
12.39.10. Enligt rådets förordning (EG) nr
1224/2009 och kommissionens genomföran-
deförordning (EU) nr 404/2011 ska medlems-
staterna säkerställa att aktörer inom fiskerinä-
ringen har system och metoder som gör det
möjligt att spåra produkter. Kravet på spårbar-
het börjar från fiskare och fiskodlare och täck-
er alla led i transport-, förädlings-, partihan-
dels- och detaljhandelskedjan. EU:s medfinan-
siering kommer att beaktas år 2015 under
moment 12.30.04.

2014 I tilläggsb. 7 740 000
2014 budget 1 650 000
2013 bokslut 13 439 000
2012 bokslut 11 546 000

50.  Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar. 

2014 I tilläggsb. 25 000
2014 budget 12 058 000
2013 bokslut 16 008 000
2012 bokslut 11 684 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
760 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsan-
slaget ska användas till projektet för översväm-
ningsskydd i Luopajärvi, som håller på att byg-
gas och som genomförs som statens arbete, för
att täcka den kostnadsstegring som föranleds
av de avsevärda skador och tilläggskostnader
samt försvårade byggnadsförhållanden som
översvämningarna vintern 2013—2014 orsa-
kade.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)
Nationell

medfinansiering
EU:s

medfinansiering Sammanlagt

Det operativa programmet för fiskerinäringen 1,302 0,616 1,918
Europeiska havs- och fiskerifonds operativa program, 
sammanlagt 1,605 1,555 3,160
— datainsamling 1,015 1,015 2,030
— tillsyn över fisket 0,590 0,540 1,130
System för tillsyn och spårbarhet, sammanlagt 0,610 2,052 2,662
Sammanlagt 3,517 4,223 7,740
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2014 I tilläggsb. 760 000
2014 budget 12 879 000
2013 bokslut 12 079 000
2012 bokslut 17 073 000

60.  Skogsbruk

42. Statsbidrag till Finlands skogscentral
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
85 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2014 I tilläggsb. 85 000
2014 budget 43 958 000
2013 bokslut 45 458 000
2012 bokslut 49 352 000

63.  Forststyrelsen

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga för-
valtningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
14 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av lönejusteringar.

2014 I tilläggsb. 14 000
2014 budget 6 373 000
2013 bokslut 6 373 000
2012 bokslut 5 809 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Trafiknätet

20. Bastrafikledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 954 000  euro.

Momentets motivering kompletteras så att
anslaget får användas för ersättningar motsva-
rande de farleds- och lästavgifter som åren
2010—2014 tagits ut av de svenska isbrytare
som samarbetar med Finland. Ersättningarna
betalas ut till de rederier som betalat avgifter-
na.

Fullmakt
Momentets motivering kompletteras dessut-

om så att Trafikverket bemyndigas att ingå av-
tal i enlighet med den fullmakt för planering
och byggande av en ny vägförbindelse till Su-
hanko gruva som beviljades i den första till-
läggsbudgeten för 2013 till den del fullmakten
inte har använts.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 20 000 000 euro av investering-
ar av engångsnatur för tryggande av sysselsätt-
ningen och tillväxten för de mest kritiska beho-
ven av trafikinfrastruktur och vissa akuta
strukturomvandlingsprojekt, 534 000 euro i er-
sättningar motsvarande de farleds- och lästav-
gifter som Tullen tagit ut av svenska isbrytare
för betalning till svenska rederier och ett an-
slag på 5 420 000 euro motsvarande EU:s
TEN-stöd som intäktsförts under moment
12.31.10 Trafikverkets inkomster, av vilket
stöd 2 920 000 euro avses att bli använt för an-

skaffning av vägbeläggning som saknas för
vägprojekt som finansierats under utvecklings-
momenten och redan tagits i bruk för trafik och
2 500 000 euro för förnyande av bron vid lv
100 Skogsbackavägen över kustbanan.

Investeringar av engångsnatur för tryggan-
de av sysselsättning och tillväxt vid stärkning
av den mest kritiska infrastrukturen för och
akuta strukturomvandlingsprojekt

För åtgärder som stödjer sysselsättningen
och tillväxten har det anvisats 20 miljoner euro
i planen för de offentliga finanserna våren
2014. Av anslaget är det meningen att använda
5 miljoner euro för vägbeläggning och andra
kritiska broar, 6 miljoner euro för förnyande av
bron vid lv 100 Skogsbackavägen över kustba-
nan, 6 miljoner euro för förbättring av stamväg
52 vid Salo och 3 miljoner euro för byggande
av en planskild korsning vid rv 8 Luostarinky-
lä.

 I projektet för förnyande av bron vid lv 100
Skogsbackavägen över kustbanan rivs den bro
över kustbanan som byggdes 1977 och byggs
en ny i stället. Skogsbackavägen trafikeras var-
dagar av ca 41 000 fordon. Den gamla bron
rivs 2014 och den nya bron byggs 2015. Trafi-
ken flyttas till den bredvidliggande körbanan
som blir dubbelriktad under arbetsskedet.
Kostnadsförslaget för projektet är 17,5 miljo-
ner euro. Finansieringsbehovet för 2014 är 8,5
miljoner euro, varav andelen det anslag som
motsvarar intäktsföringen av EU:s TEN-stöd
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uppgår till 2,5 miljoner euro och andelen an-
slag för investeringar av engångskaraktär är 6
miljoner euro. År 2015 uppgår finansierings-
behovet till 9 miljoner euro.

 Projekt med anledning av akut strukturom-
vandling

Förbättring av stamväg 52 vid Salo. Salo
stad har på grund av kraftigt försvagad nä-
ringsverksamhet blivit ett område för akut
strukturomvandling. Förutsättningen för att ny
företagsverksamhet uppkommer är ett trafik-
nät som fungerar bättre. Projektet omfattar en
utbyggnad av stamväg 52 på ett avsnitt om ca
4,5 km öster om Salo kärncentrum. Lv 186 för-
binds i väst med ändan av Kirjolankatu. Total-
kostnadsförslaget för projektet är 10,0 miljoner
euro, varav den statliga finansieringsandelen är
6 miljoner och Salo stads finansieringsandel är
2,2 miljoner euro. Avsikten är att den återstå-
ende delen, 1,8 miljoner euro, finansieras ge-
nom sysselsättningsbaserat investeringsstöd
(akut strukturomvandling). Projektet beräknas
medföra staten utgifter på 3,0 miljoner euro år
2014 och 3,0 miljoner euro år 2015.

Rv 8 planskild anslutning i Luostarinkylä.
Raumoregionen har blivit ett område för akut
strukturomvandling med anledning av att
varvsverksamheterna körts ned. Projektet om-
fattar byggandet av en planskild anslutning
mellan riksväg 8 och cirkelgatan i Raumo samt
en planskild korsning för järnvägen. Samtidigt
försvinner tre plankorsningar för järnvägen.
Dessutom byggs det inom ramen för projektet
nya parallellgator och bullerskydd för riksvä-
gen och en korsande bro vid anslutningen mel-
lan riksväg 8 och nuvarande Tiilivuorentie.
Totalkostnadsförslaget för projektet är 12,0
miljoner euro, varav den statliga finansierings-
andelen är 3,0 miljoner och Raumo stads finan-
sieringsandel är 6,0 miljoner euro. Avsikten är
att den återstående delen, 3,0 miljoner euro, fi-
nansieras genom sysselsättningsbaserat inves-
teringsstöd (akut strukturomvandling). Projek-
tet beräknas medföra staten utgifter på 1,5 mil-
joner euro år 2014 och 1,5 miljoner euro år
2015. 

Tilläggskostnader för isbrytarsamarbetet
Finland och Sverige bedriver isbrytarsamar-

bete och assisterar turvis varandras trafik utan
ersättning. Tullen har tagit ut farleds- och läst-
avgifter av de svenska isbrytare som samarbe-
tar med Finland. Avgifterna gäller retroaktivt
åren 2010—2013. Dessutom ska avgifter uttas
2014. Med beaktande av avgifterna för alla
svenska isbrytare är det beräknade totalbelop-
pet inklusive ränta ca 534 000 euro, som enligt
förslaget kommer att ersättas isbrytarrederier-
na.

Vägarrangemangen vid Suhanko gruva
Realiseringen av planering och byggande av

den nya vägförbindelsen till Suhanko gruva
har fördröjts av orsaker som beror på gruvbo-
laget.

2014 I tilläggsb. 25 954 000
2014 budget 990 484 000
2013 bokslut 969 235 000
2012 bokslut 952 265 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
16 500 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet för rv Taavetti—

Villmanstrand så att projektet får medföra ut-
gifter för staten till ett belopp av högst 76,0
miljoner euro

2) i anslutning till projektet för Västmetron
så att projektet får medföra staten utgifter till
ett belopp av högst 19,9 miljoner euro inklusi-
ve de tidigare ingångna avtalen

3) i anslutning till projektet för Ringbanan så
att projektet får medföra staten utgifter till ett
belopp av högst 489,0 miljoner euro inklusive
de tidigare ingångna avtalen

4) för nedan i tabellen specificerade projekt
som det beslutats om i tidigare budgetar på det
sättet att de utgifter som föranleds staten inklu-
sive de tidigare förbindelserna uppgår högst till
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det belopp som nämns i tabellen (maximibe-
loppet för utgifter som av förbindelserna föran-
leds staten, inkl. utgifter som föranleds av för-
bindelser som ingåtts tidigare budgetår): 

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 15 300 000 euro av ett anslag
motsvarande TEN-stödet från EU som intäkts-
förts under moment 12.31.10 som anvisas för
utbyggnad av trafikledsnätet. Avsikten är att
av tilläggsanslaget använda 15 000 000 euro
till betalning av utgifter för justering av full-
makten för projektet Ringbanan och 300 000
euro för planering av nya utvecklingsprojekt.
Som tillägg har också beaktats 1 500 000 euro
för utgifter som 2014 föranleds av att projektet
för rv 6 Taavetti—Villmanstrand inleds. Vid
anslagsändringen har dessutom såsom avdrag
beaktats 300 000 euro som överföring under
moment 31.30.63 till de anslag som anvisats
för planering av nya utvecklingsprojekt.

Som motivering till det nya projektet föreslås
följande:

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand -projektet har
som mål att förbättra trafiksäkerheten och smi-
digheten i trafiken. Samtidigt minskas trafiko-
lägenheterna i Jurvala tätort och riskerna för
förorening av grundvattnet på Salpausselkä-
åsen. När riksvägsavsnittet förbättrats är hela
avsnittet Taavetti—Imatra en högklassig riks-
väg med två körbanor. Vägavsnittet förbättras
vid Jurvala genom en ny vägsträckning och till
övriga delar som en väg med nuvarande sträck-
ning försedd med 2+2 körfält med planskilda
anslutningar på ett avsnitt av ca 30 km. Projek-
tet är planerat att genomföras med hjälp av en
ny samarbetsmodell. I modellen konkurrensut-
sätts först vägbyggnadsplanerare och sedan
med hjälp av icke slutförda planer entreprenö-
rer så att kostnadseffektiva lösningar kan tas
fram. Avtalet ingås som innovativ partner-
skapsöverenskommelse. Fullmakten att ingå
avtal för projektet är 76,0 miljoner euro
(MAKU-index 150, 2005=100). Förhållandet
kostnad-nytta för projektet är 2,3. Behovet av
anslag är för projektet 1 500 000 euro år 2014.

Ökningen av fullmakten för projektet Anslut-
ningsförbindelser för Västmetron med 5,4 mil-
joner euro föranleds av att finansieringsande-
len för Esbo stad höjts. Den statliga finansie-
ringsandelen på 13,1 miljoner euro förändras
inte. Esbo stad utvidgar projekthelheten att
omfatta Gräsadalens rondell med väg- och ga-
tuarrangemang (södra ändan av Ring II), som
staden betalar och finansierar i sin helhet. Be-
hovet av tilläggsanlag som föranleds av juste-
ringen av fullmakten är 3,4 miljoner euro år
2015 och 2,0 miljoner euro år 2016. Esbo stads
finansieringsandel intäktsförs under moment
12.31.10.

Ökningen av fullmakten för projektet Ring-
banan med 15,0 miljoner euro föranleds hu-
vudsakligen av att de genomförda arbetsvoly-
mer för tunnelstationer och stationsreserve-
ringar och entreprenaderna för inredning av
tunnlarna som binder beställaren har ökat an-
senligt utöver det förutspådda. Den statliga an-
delen av arbetena är 7 miljoner euro. För infor-
mationssystem och annan teknik som anknyter

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för

utgifter som av
förbindelserna

föranleds staten (euro)

Vägprojekt
Lv 100 Skogsbackavägen, 
Helsingfors 100 000 000
Rv 4 vid Kemi inklusive 
broar 74 000 000
Rv 5 Lusi—S:t Michel 42 000 000
Rv 2 Högfors—Humppila 10 000 000

Banprojekt
Ilmala bangård 115 000 000
Förbättrande av servicenivån 
i Mellersta Böle 50 000 000
Rovaniemi—Kemijärvi, 
elektrifiering 24 000 000

Gemensamma trafikleds-
projekt
Rv 14 Nyslotts centrum, 
1 fasen 20 000 000
Rv 14 Nyslotts centrum, 
2 fasen 80 000 000
Sammanlagt 515 000 000
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till tunnelsäkerheten, bl.a. för manövrering av
brand- och rökdörrar, behövs tilläggsfinansie-
ring på 2 miljoner euro. Dessutom medför ge-
nomförandet av stationsbyggnaden i Dickurs-
by en kostnad som är 6 miljoner euro mer än
beräknat. Behovet av tilläggsanslag som föran-
leds av ökningen av fullmakten täcks med ett
anslag anvisat för utveckling av trafikledsnätet
motsvarande det TEN-stöd EU beviljat.

Projektet för elektrifiering av avsnittet Rova-
niemi—Kemijärvi har beslutats i budgeten för
2011. Projektets omfattning justeras så att den
även innefattar elektrifiering av banan och ter-

minalspåren som leder till råvirkesterminalen i
Kemijärvi. 

Förnyande av fullmakter för projekt som be-
slutats i tidigare budgetar

Fullmakterna att ingå avtal för projekten i
beslutsdelen har inte förnyats i den egentliga
budgeten för 2014 och de förnyas i denna till-
läggsbudgetproposition.

2014 I tilläggsb. 16 500 000
2014 budget 393 641 000
2013 bokslut 369 303 000
2012 bokslut 454 525 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
151 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de inkomster som flutit in av
lästavgifter överskrider det som budgeterats
för 2013. Fördelningen av de medel som beta-
lats i lästavgift fastställs på basis av de inkom-
ster som influtit året innan under moment
11.19.02. År 2013 flöt det in 951 000 euro i in-
komster under momentet.

2014 I tilläggsb. 151 000
2014 budget 800 000
2013 bokslut 970 000
2012 bokslut 939 369

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafik-
tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :   Tillägget är en överföring
från moment 31.10.77 för planering av nya ut-
vecklingsprojekt.

2014 I tilläggsb. 300 000
2014 budget 102 543 000
2013 bokslut 100 243 000
2012 bokslut 99 262 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 409 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsansla-
get föranleds av att beroende på ansöknings-
processen för understödet och framskridandet
av de projekt som är föremål för understödet
ligger tyngdpunkten för användningen av an-
slaget, avvikande från den ursprungliga be-
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dömningen, på åren 2014—2017. Detta ändrar
inte den fullmakt på ett belopp av 64 miljoner
euro som beviljats projektet.

2014 I tilläggsb. 1 409 000
2014 budget 10 500 000
2013 bokslut 18 870 000
2012 bokslut 10 500 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 530 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Me-

teorologiska institutet ges rätt att ingå avtal för
METNET/MOI-projektet som gäller forskning
om Mars så att de medför utgifter för staten
som, inklusive de tidigare förbindelserna, är
högst  3 569 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att fullmakten får användas för
förvaltningskostnader och allmänna kostnader
för rymdforskningsprogrammet METNET/
NET samt så att det av anslaget får betalas lö-
nekostnader för högst två årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Av tilläggsanslaget är
1 400 000 euro överföring från moment
28.70.20 och avsikten är att använda det för att
komplettera nätverket av väderradar med en ny
radar som placeras på Mellersta Finlands om-
råde. Radarn förbättrar avsevärt områdets vä-
der-, luftfarts- och väglagstjänster, genom vil-
ka man förbättrar flygsäkerheten, vägarnas un-
derhåll och observationerna av väderfenomen
som utvecklas snabbt. Investeringen skapar
nya arbetsplatser inom radarindustrin, syssel-
sätter regionala byggnads- och elentreprenörer
och förbättrar den inhemska industrins ställ-
ning på den globala marknaden i branschen.

Av tilläggsanslaget föranleds 130 000 euro
av 2014 års användning av den fullmakt som

beviljats Meteorologiska institutet för genom-
förande av projektet METNET/MOI som gäl-
ler forskning om Mars.

I 2013 års första tilläggsbudget beviljades
Meteorologiska institutet en fullmakt att slut-
föra projektet METNET/MOI som gäller
forskning om Mars för högst 4 807 500 US-
dollar efter det den ryska staten erlagt motsva-
rande summa till finska staten. När Ryssland
erlagt den resterande delen av finansieringen
om 3 569 951 euro av skuldkonversionen
(4 808 010 US-dollar) överfördes ansvaret för
genomförandet av projektet till Meteorologis-
ka institutet. Fullmakten justeras så att den
motsvarar den betalda summan och ändras till
eurobelopp. Samtidigt preciseras använd-
ningsrätten för fullmakten. 

Motiveringen till momentet har komplette-
rats så att fullmakten och anslaget får användas
för utgifter som anknyter till slutförandet av
rymdforskningsprogrammet METNET/MOI
och till löneutgifter motsvarande högst två års-
verken. 

Användningen av fullmakten beräknas för-
anleda staten utgifter till ett belopp av 130 000
euro år 2014, 304 000 euro år 2015, 375 000
euro år 2016, 702 000 euro år 2017 och
2 058 000 euro åren 2018—2023.

2014 I tilläggsb. 1 530 000
2014 budget 47 366 000
2013 bokslut 47 197 000
2012 bokslut 43 142 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för att avhjälpa
säkerhetsriskerna med Kromipinta Oy:s kon-
kursbo till den del konkursboets tillgångar inte
täcker kostnaderna. 

F ö r k l a r i n g :   NTM-centralen har slagit
fast att Kromipinta Oy:s konkursbo utan dröjs-
mål ska föra det farliga flytande och fasta av-
fall som lagrats på anläggningen till en behörig
återvinnings- och behandlingsanläggning.
Konkursboets tillgångar räcker inte till för de
åtgärder som krävs. Kostnaderna för bortskaf-
fande av kemikalier beräknas utgöra ca
300 000 euro.

I den första tilläggsbudgeten för 2013 bevil-
jades under momentet ett anslag på 6,1 miljo-
ner euro för att avlägsna säkerhetsproblem för-
orsakade av Avilon Fibres Oy:s konkurs. Det
här arbetet är nu i slutskedet och kommer att
slutföras våren 2014. Av det anslag som reser-
verats för ändamålet blir uppskattningsvis
ca 1,5 miljoner euro oanvänt, varav en del an-
vänds för att avlägsna säkerhetsriskerna med
Kromipinta Oy:s konkursbo.

Utgifterna för den offentliga utredningen i
anslutning till konkursen betalas från moment
25.10.50.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 54 110 000
2013 bokslut 60 816 000
2012 bokslut 54 675 000

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

Under momentet dras det av  1 152 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget är 716 000
euro en överföring till moment 28.40.01 och
436 000 euro en överföring till moment
28.40.02. Anslagsöverföringarna beror på pro-
jektet Valtori samt den justering av anslaget
som hänför sig till överföringen av tjänster.

2014 I tilläggsb. -1 152 000
2014 budget 215 897 000
2013 bokslut 215 204 000
2012 bokslut 212 670 000

87. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  80 000 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av aktie-

kapitalet och annat eget kapital för det under
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bildning varande bolaget Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT Ab.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggs-
budgetpropositionen överlämnar regeringen
till riksdagen en proposition med förslag till
lag om Teknologiska forskningscentralen VTT
Ab och till vissa lagar som har samband med
den. Nuvarande Teknologiska forskningscen-
tralen VTT och Mätteknikcentralen fortsätter
sin verksamhet från den 1 januari 2015 som
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.
Bolaget bildas 2014 för att verksamheten ska
kunna inledas utan avbrott från ingången av
2015.

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
är ett helt statsägt bolag som sköter statliga
specialuppgifter och är underställt arbets- och
näringsministeriets ägarstyrning. Bolaget be-
viljas finansiering för aktiebolagets verksam-
het för annan forskning än sådan som utförs på
företagsekonomiska grunder.

Avsikten är att anslaget används till betal-
ning av aktiekapitalet och annat eget kapital
för det under bildning varande aktiebolaget.
Avsikten är att aktiebolaget ska kapitaliseras i

ändamålsenlig och tillräcklig grad i förhållan-
de till verksamhetens omfattning. Genom ett
tillräckligt aktiekapital tryggas soliditeten och
likviditeten under det inledande skedet för ett
bolag som inleder sin verksamhet. Totalt sett
uppgår kostnaderna för forskningsverksamhe-
ten till ca 300 miljoner euro per år. Vid kapita-
liseringen har beaktats de operativa utgifterna
under tre månader, vilka innehåller bl.a. löner,
hyror och anskaffningar samt variationer i
driftskapitalet under ett år. Syftet är att Tekno-
logiska forskningscentralen VTT Ab för inves-
teringarna betalar tillbaka 50 miljoner euro till
staten under tio års tid, dock så att bolagets
ekonomiska ställning inte äventyras.

Teknologiska forskningscentralen VTT och
Mätteknikcentralen upphör som ämbetsverk
den 31 december 2014. Ämbetsverkens egen-
dom, skulder och verksamhet samt därtill hö-
rande avtal och andra förbindelser överförs på
aktiebolaget. Egendomen överlåts genom ap-
port. 

2014 I tilläggsb. 80 000 000

20.  Närings- och innovationspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 283 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
2 123 000 euro av att de totala kostnaderna för
avfallshanteringsplanen för försöksreaktorn
beräknas öka på grund av beslutet att återsända
använt kärnbränsle till Förenta staterna och
osäkerhetsfaktorerna i samband med den långa
tillfälliga lagringen av aktivt rivningsavfall
och slutdeponeringen. Statens kärnavfallshan-
teringsfond har fastställt en höjd avgift för
kärnavfallshantering för VTT och fastställt ett
fonderingsmål på sammanlagt 8 515 000 euro
för VTT.

Av tillägget utgör 160 000 euro en överfö-
ring från moment 32.20.06 och föranleds av

överföringen av den nationella koordinerings-
funktionen för Europeiska atomenergigemen-
skapens fusionsforskning från Innovationsfi-
nansieringsverket Tekes. 

2014 I tilläggsb. 2 283 000
2014 budget 91 039 000
2013 bokslut 89 187 000
2012 bokslut 93 983 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansie-
ringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  160 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring

till moment 32.20.02 och föranleds av överfö-
ringen av den nationella koordineringsfunktio-
nen för Europeiska atomenergigemenskapens
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fusionsforskning till Teknologiska forsknings-
centralen VTT. Avdraget gäller utgifterna för
projekt- och programverksamheten.

2014 I tilläggsb. -160 000
2014 budget 41 284 000
2013 bokslut 40 639 000
2012 bokslut 42 680 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
29 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget används
20 000 000 euro för att genomföra ett treårigt
program som främjar företagens internationa-
lisering och utländska investeringar, 4 500 000
euro till Team Finland -verksamheten för att
främja internationalisering och 4 500 000 euro
till Team Finland -verksamheten för att skaffa
utländska investeringar till Finland. Tilläggen
är tidsbundna.

2014 I tilläggsb. 29 000 000
2014 budget 26 637 000
2013 bokslut 36 122 000
2012 bokslut 40 472 000

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  1 700 000  eu-
ro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2014 får nya understöd beviljas till ett belopp
av 9 786 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 5 000 000
euro från fullmakten utgör en del av de sam-
manlagda utgiftsbesparingar som regeringen
dragit upp linjerna för.

Avdraget i bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgiftsminskningar till ett be-
lopp av 1 700 000 euro år 2014, 1 500 000
euro år 2015, 1 200 000 euro år 2016 och
600 000 euro år 2017.

2014 I tilläggsb. -1 700 000
2014 budget 20 515 000
2013 bokslut 15 977 000
2012 bokslut 19 496 626

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
60 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en precisering av tidtabellen för
lyftandet av lånen samt av ändringar i räntor
och valutakurser.

2014 I tilläggsb. 60 000 000
2014 budget 414 500 000
2013 bokslut 803 255 945
2012 bokslut 943 652 525

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
24 600 000  euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2014 får nya lån beviljas till ett belopp av högst
166 823 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagstillägget på
24 600 000 euro och tillägget på 60 000 000
euro i bevillningsfullmakten används för pilot-
, referens- och demonstrationsprojekt inom
bioekonomi och cleantech, för främjande av
affärsverksamhet som grundar sig på digitalt
värdeskapande, för kartläggning av möjlighe-
terna att utnyttja digitala innovationer samt för
pilot- och demonstrationsprojekt i syfte att ut-
nyttja möjligheterna till digitalt värdeskapande
och nya innovationer inom den digitala ekono-
min. Finansieringen fördelas till såväl tillväxt-
orienterade och internationellt inriktade små
och medelstora inhemska företag som storföre-
tag som förnyar sin affärsverksamhet i syfte att
inleda konkurrenskraftiga affärsfunktioner
med betydande tillväxtpotential. Av tillägget
till bevillningsfullmakten är sammanlagt 20
miljoner euro av engångsnatur.
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Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
24 600 000 euro år 2014, 23 400 000 euro år
2015, 8 000 000 euro år 2016, 3 000 000 euro
år 2017 och 1 000 000 euro år 2018.

2014 I tilläggsb. 24 600 000
2014 budget 90 400 000
2013 bokslut 101 511 668
2012 bokslut 98 307 073

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
50 000 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget även får användas till
att höja Finlands Industriinvestering Ab:s ak-
tiekapital för kapitalplaceringsverksamhet som
främjar förnyandet av samt mångsidigheten

och tillväxten hos industriella företag, samt
tillväxten hos företag inom bioekonomi, clean-
tech och hälsovård.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet kompletteras dessutom så att anslaget även
får användas till att höja Finlands Industriin-
vestering Ab:s aktiekapital för kapitalplace-
ringsverksamhet som främjar förnyandet av
samt mångsidigheten och tillväxten hos indu-
striella företag, samt tillväxten hos företag
inom bioekonomi, cleantech och hälsovård.
Med tilläggsanslaget inleds ett investerings-
program genom vilket investeringar görs i in-
dustriella finländska bolag som bedöms vara
lönsamma.

2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 30 000 000
2012 bokslut 30 000 000

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring
från moment 32.30.51. Avsikten är att tilläggs-
anslaget ska användas för att avlöna personal
som motsvarar ca 50 årsverken till TE-byråer-
na för att förbättra TE-byråernas serviceförmå-
ga. Tillägget är tidsbundet.

2014 I tilläggsb. 2 500 000
2014 budget 156 961 000
2013 bokslut 160 975 000
2012 bokslut 158 692 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservi-
ce (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  2 500 000  eu-
ro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet  så att av anslaget även får användas
högst 2 000 000 euro till utgifter för försök
med nya typer av serviceformer och produk-
tionsmodeller som kompletterar TE-byråernas
serviceutbud.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 32.30.01. Avsikten med komplet-
teringen i momentets motivering är att göra det
möjligt att genomföra regionala försöksprojekt
för utvecklande av nya tjänster som komplette-
rar TE-tjänsterna.

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

2014 I tilläggsb. -2 500 000
2014 budget 503 975 000
2013 bokslut 579 254 000
2012 bokslut 513 863 000
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50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

64. EU-medfinansiering och statlig medfi-
nansiering i EU:s strukturfondsprogram, pro-
gram för samarbete vid de yttre gränserna och
andra program inom sammanhållningspoliti-
ken (förslagsanslag)

Fullmakt
 Motiveringen till momentet ändras så att

2014 får nya beslut om beviljande av medel
fattas till ett belopp av sammanlagt
295 690 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 4 496 000
euro i bevillningsfullmakten föranleds av om-
budgetering av upplösta fullmakter för projekt
som slutförts inom programperioden 2007—
2013. 

Genom ombudgeteringen av upplösta bevill-
ningsfullmakter tas 2 307 000 euro i bruk av de
fullmakter för projekt för tekniskt stöd som bli-
vit oanvända i samband med strukturfondspro-

jekt som återgått eller som underskridit ut-
giftstaket enligt förbindelserna samt 2 189 000
euro av fullmakter som återkallats på grund av
missbruk som uppdagats vid inspektioner.

Av ökningen av bevillningsfullmakten är
sammanlagt 2 696 000 euro EU:s strukturfon-
ders medfinansiering och 1 800 000 euro stat-
lig medfinansiering.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 1 900 000 euro år
2014 och 2 596 000 euro år 2015.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 565 590 000
2013 bokslut 466 306 515
2012 bokslut 495 138 213

60.  Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  500 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att om

en del av bevillningsfullmakten för 2013 är
oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas 2014 för högst 82 500 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 5 000 000
euro från fullmakten utgör en del av de sam-

manlagda utgiftsbesparingar som regeringen
dragit upp linjerna för.

Avdraget i bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgiftsminskningar på
500 000 euro år 2014, 2 000 000 euro år 2015,
1 250 000 euro år 2016, 750 000 euro år 2017
och 500 000 euro år 2018.

2014 I tilläggsb. -500 000
2014 budget 72 905 000
2013 bokslut 29 282 488
2012 bokslut 49 791 343
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  154 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av

en överföring till moment 24.01.01 av utgifter
i samband med avlöning av en specialsakkun-

nig inom social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde som är placerad i Genève.

2014 I tilläggsb. -154 000
2014 budget 40 990 000
2013 bokslut 41 030 000
2012 bokslut 40 262 000

02.  Tillsyn

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 270
000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring
från moment 28.70.20 och föranleds av kostna-
der som uppkommer av projektet för att förnya

de elektroniska förvaltningstjänsterna och Ter-
hikki-registret (SAMPO).

2014 I tilläggsb. 270 000
2014 budget 11 771 000
2013 bokslut 12 165 000
2012 bokslut 14 743 000

03.  Forskning och utveckling

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas

1) för utvecklande av social- och hälsovår-
dens servicesystem med hjälp av datateknik

och byggande av den infrastruktur som utnytt-
jandet av datatekniken förutsätter

2) för sådan utbildnings- och utvecklings-
verksamhet som genomförandet av projektet
kräver på de grunder som social- och hälso-
vårdsministeriet bestämmer särskilt
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3) till betalning av statsunderstöd och finan-
sieringsunderstöd

4) till finansiering av forsknings- och utveck-
lingsprojekt som stöder social- och hälsovårds-
ministeriets strategiska planering och verk-
samhetsplanering samt beslutsfattande

5) till betalning av omkostnader och finan-
sieringsunderstöd som föranleds av genomför-
andet av program och försök som hänför sig till
ministeriets ansvarsområde

6) till finansiering av projekt enligt de ram-
program och särskilda program som EU god-
känner

7) för utgifter för kontrollen av och tillsynen
över projektet.

Anslaget får användas för avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken samt

till betalning av andra utgifter på grund av det-
ta.

F ö r k l a r i n g :  För utgifter i anslutning
till arbetet med att specificera systemarkitektu-
ren för hälso- och sjukvårdens nationella elek-
troniska arkiv (KanTa) och ibruktagandet av
arkivet och utgifter som föranleds av den aktör
som på riksnivå ansvarar för den elektroniska
arkivtjänsten har det inrättats ett eget moment
33.01.25, varför punkt 4) kan strykas.

 Med anledning av det som anförts ovan fö-
reslås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 10 130 000
2013 bokslut 9 326 000
2012 bokslut 10 480 000

30.  Sjukförsäkring

28. Omkostnader för en nationell kontakt-
punkt och för tjänsteutbudsrådet för hälso- och
sjukvården (reservationsanslag 2 år)

Punkt 2) i motiveringen till momentet ändras
så att anslaget får användas för ersättning av
utgifter som föranleds av grundandet av tjäns-
teutbudsrådet och dess verksamhet samt för
avlöning av personal motsvarande högst två
årsverken vid tjänsteutbudsrådet, som inrättas i
anslutning till social- och hälsovårdsministe-
riet.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet har ändrats så att tjänsteutbudsorganets
namn har ersatts med det namnet tjänsteut-
budsrådet.

Momentets rubrik har ändrats.
Med anledning av det som anförts ovan före-

slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 1 272 000
2013 bokslut 267 000

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30. Statlig ersättning för kostnaderna för
riksomfattande beredskap inom hälso- och
sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Punkt 2) i motiveringen till momentet kom-
pletteras så att anslaget även får användas

2) för ersättning av de extra kostnader som
hanteringen av allvarliga olyckssituationer i

Finland eller i utlandet medför för nationella
aktörer, organisationer, stiftelser eller fören-
ingar.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momen-
tet har kompletterats så att statlig ersättning
också får betalas för sådana extra kostnader för
riksomfattande beredskap inom hälso- och
sjukvården som uppkommer utomlands. 
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2014 I tilläggsb. —
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000
2012 bokslut 200 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Miljö- och naturvård

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 067 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 67 000 euro av lönejusteringar.

Dessutom ska 5 000 000 euro av tilläggsan-
slaget användas till förbättring av byggnader,
konstruktioner och tjänster i nationalparker
och natur- och kulturobjekt, så att de kan ut-

nyttjas för naturturism. Den sysselsättande ef-
fekten av de projekt som finansieras med till-
läggsanslaget beräknas sammanlagt vara drygt
40 årsverken. 

2014 I tilläggsb. 5 067 000
2014 budget 29 555 000
2013 bokslut 32 484 000
2012 bokslut 31 889 000

20.  Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet kompletteras så

att år 2014 får av statens bostadsfonds medel
med stöd av statsunderstödslagen (688/2001)
beviljas tidsbundna startbidrag till ett samman-
lagt belopp av högst 2 500 000 euro i kommu-
nerna i huvudstadsregionen till dem som byg-
ger hyresbostäder enligt lagen om statsborgen
för byggnadslån för hyresbostäder. Startbidra-
get uppgår till 5 000 euro per ovan avsedd bo-
stad. Understödet beviljas av Finansierings-
och utvecklingscentralen för boendet.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att år 2014 får av statens bostads-
fonds medel beviljas understöd enligt lagen om
understöd för reparation av bostäder, energiun-

derstöd och understöd för sanitära olägenheter
(1184/2005) för sammanlagt högst 10 000 000
euro.

F ö r k l a r i n g :  För att öka utbudet av hy-
resbostäder i huvudstadsregionen införs åren
2014—2015 ett tidsbegränsat startbidrag i an-
slutning till borgenslån för byggande av hyres-
bostäder. Med hjälp av startbidraget stöds byg-
gandet av uppskattningsvis ca 500 bostäder år-
ligen. Startbidraget minskar behov av eget
kapital för objektet. Avsikten är att bidraget i
huvudsak ska beviljas för kompletteringsbyg-
gande i bostadsområden. I samband med till-
läggsbudgetpropositionen överlämnar reger-
ingen till riksdagen en proposition med förslag
till lag om ändring av lagen om statsborgen för
byggnadslån för hyresbostäder. Enligt den fö-
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reslagna lagändringen ska ingen borgensavgift
tas ut för de objekt som stöds med startbidrag.

Understöd enligt lagen om understöd för re-
paration av bostäder, energiunderstöd och un-
derstöd för sanitära olägenheter (1184/2005)
kan i första hand beviljas för reparation av bo-
städer för äldre och handikappade och repara-
tioner i syfte att avlägsna rörelsehinder i bo-
stadshus. Understöd kan också beviljas för in-

stallering av hiss. Andra understöd enligt den
nämnda lagen beviljas inte.

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

2014 I tilläggsb. —
2014 budget —
2013 bokslut —
2012 bokslut —
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