
REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM 
KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 

2015 (RP 131/2014 rd)

RP 247/2014 rd





Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmo-
tiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering
av regeringens proposition om budgeten för 2015.

Helsingfors den 20 november 2014

Statsministers ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Avdelningschef, budgetchef  Hannu Mäkinen





ALLMÄN MOTIVERING
A 5

ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplet-
tering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd). En kom-
pletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet
ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om
statsbudgeten för 2015, som överlämnades den 15 september 2014. 

Ekonomiska utsikterEnligt ekonomiska avdelningens prognos från september 2014 för-
väntas Finlands bruttonationalprodukt inte öka år 2014. Tillväxten
för 2015 väntas bli 1,2 %, och tillväxtbasen kommer att breddas.
Den privata konsumtionen ökar i någon mån, dvs. med 0,3 %, jäm-
fört med föregående år, trots att hushållens realinkomster förblir
oförändrade. 

I och med att världshandeln återhämtar sig ökar exporten med 4 %.
Exportökningen kommer dock att vara långsammare än världshan-
delns tillväxt, och därmed fortgår förlusten av marknadsandelar. Att
importen återhämtar sig beror främst på ökade investeringar. De se-
naste, positiva nyheterna om exporten och om nya beställningar
inom industrin överensstämmer med prognoskurvan.

Situationen på arbetsmarknaden försämras fortsättningsvis. Arbets-
löshetsgraden förväntas under innevarande år stiga till 8,6 % och
sysselsättningen minskar med 0,4 % jämfört med året innan. Mätt i
arbetstimmar ökar produktiviteten med endast cirka en halv pro-
cent, och produktivitetsutvecklingen kommer att vara svag under de
närmaste åren. Arbetslösheten kommer inte att minska nämnvärt
under de närmaste två åren. Matchningsproblemen på arbetsmark-
naden är fortfarande betydande och den strukturella arbetslösheten
är alltjämt hög.

Den offentliga ekonomin har fortsättningsvis uppvisat underskott
på grund av det långvariga svaga konjunkturläget, fastän anpass-
ningsåtgärderna har dämpat en ökning av underskottet. Bland sek-
torerna inom den offentliga ekonomin påverkas statens finansiella
ställning allra mest av konjunkturväxlingarna, främst på grund av
att skatteinkomsterna är ytterst konjunkturkänsliga. Statsfinanserna
kommer därför fortfarande att uppvisa ett stort underskott. Under de
närmaste åren kommer emellertid underskottet att minska till följd
av anpassningsåtgärder och en spirande ekonomisk tillväxt. Den
kommunala ekonomin försvagas av den svaga utvecklingen i skat-
teinkomsterna, nedskärningarna i statsandelarna samt den ökade ef-
terfrågan på social- och hälsovårdstjänster. Kommunalekonomin
bedöms uppvisa ett underskott också de närmaste åren. Arbetspen-
sionsanstalterna är den enda sektorn inom den offentliga ekonomin
som uppvisar ett överskott. Också det är emellertid mindre än vad
det varit under tidigare år.
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Inkomstposter Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna sänks med
sammanlagt 97 miljoner euro. 

Kalkylen över skatteinkomster justeras efter att budgetpropositio-
nen har lämnats, i enlighet med riktlinjerna för ändringarna i skatte-
grunderna. Kalkylen över skatteinkomster sänks med sammanlagt
134 miljoner euro. Inom denna kalkyl föreslås det att inkomstpos-
terna för skatt på förvärvsinkomst och kapitalinkomst sänks med 11
miljoner euro. Det föreslås ändringar i beskattningen av andelsla-
gens överskottsfördelning. Dessutom beaktas i beräkningsgrunder-
na för inkomstposten den föreslagna höjningen av löntagares arbets-
löshetsförsäkringspremie. Förfarandet med höjda avskrivningar på
produktiva investeringar förlängs med två år. Avsikten är det under
skatteåren 2015 och 2016 ska få göras höjda, dubbla avskrivningar
på produktiva investeringar, vilket minskar intäkterna från sam-
fundsskatten med uppskattningsvis 65 miljoner euro. Den höjning
av skatten på sötsaker som regeringen tidigare linjerat upp och som
skulle genomföras år 2015 återtas. Av denna anledning sänks in-
komstposten för punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker
med 45 miljoner euro. Skatten på torvbränsle föreslås bli sänkt till
en nivå på 3,4 euro/MWh, vilket minskar inkomstposten för energi-
skatten med 11 miljoner euro. Efter gjorda skatteändringar för små-
skalig elproduktion minskar intäkterna från elskatten med ca 2 mil-
joner euro. Dessutom minskar skatteändringen för små bryggerier
accisen på alkohol med ca 0,4 miljoner euro.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med
ett nettobelopp på ca 53 miljoner euro. Den mest betydande faktor
som förklarar höjningen av kalkylen över inkomster av blandad na-
tur är att kalkylen över inkomster från EU:s strukturfonder och öv-
riga fonder inom sammanhållningspolitiken har höjts med 44 miljo-
ner euro.

Anslag och balans Med beaktande av minskningen med ca 97 miljoner euro i de ordi-
narie inkomsterna och ökningen med ca 107 miljoner euro i ansla-
gen ökar propositionen om en komplettering av budgetpropositio-
nen för 2015 behovet av statens nettoupplåning med ca 203 miljoner
euro. Statens nettoupplåning 2015 föreslås uppgå till 4,7 miljarder
euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till ca 101
miljarder euro, vilket är ca 48 % i förhållande till bruttonationalpro-
dukten.

Ramen för valperioden Ramnivån för 2015 justeras med ca 9,8 miljoner euro i enlighet med
tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella änd-
ringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen för 2015 till
42 167 miljoner euro.
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Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgif-
ter som hänförs till ramen 41 915 miljoner euro. Den ofördelade re-
serven för 2015 uppgår således till ca 52 miljoner euro. 

Åtgärder som främjar 
tillväxt och sysselsättning

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fö-
reslås ett tillägg på sammanlagt 2,45 miljoner euro som ska använ-
das för att påskynda strukturomvandlingen i IKT-branschen genom
kompletterande utbildning och specialiseringsutbildning för hög-
skoleutbildade som inleds vid universiteten och yrkeshögskolorna
samt genom examensinriktad fortbildning.

För att minska det eftersatta underhållet inom bastrafikledshållning-
en föreslås en anslagsökning på 10 miljoner euro som ska inriktas
på att förbättra beläggningen på regionala vägar och stamvägar samt
kritiska broar och trafikledsstrukturer.

För att det lönesubventionerade arbete som erbjuds på övergångsar-
betsmarknaden ska ge bättre resultat inleds pilotprojekt där arvode
kan betalas till privata serviceproducenter som skaffar en arbets-
plats till personer i lönesubventionerat arbete på övergångsarbets-
marknaden antingen på den öppna arbetsmarknaden eller en löne-
subventionerad arbetsplats i ett företag.

I de bidrag som beviljas för byggande av nya hissar och för repara-
tion av bostäder för äldre personer och för personer med funktions-
nedsättning föreslås ett tillägg av engångsnatur på 5 miljoner euro.
I de utgifter som styrs till utvecklingsprogrammet för bostadsområ-
den föreslås ett tilllägg av engångsnatur på 4 miljoner euro, så att ut-
gifterna totalt uppgår till 8 miljoner euro. Avsikten är att genom till-
läggsfinansieringen finansiera investeringsprojekt som kan startas
snabbt. Ovannämnda utgifter ska finansieras med Statens bostads-
fonds medel. 

För genomförande av försöket med en skrotningspremie föreslås ett
anslag på 3 miljoner euro.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2015

26.20.70 En del av anslaget i den tredje tilläggsbudgeten för 2013 återtas och 
ombudgeteras till följd av fördröjningar i förenhetligandet av två 
helikoptrar 4,6

31.10.77 Minskning av Kotka stads finansieringsandel i det separata projektet 
E18 Forsby—Kotka -4,8

33.20.52 Den inbesparing som staten får genom att ansvaret för finansieringen av 
arbetsmarknadsstödet överförs till kommunerna ökar, vilket beror på att 
antalet långtidsarbetslösa har ökat mer än väntat. Gäller ett moment 
utanför ramen, varför ramnivån korrigeras tekniskt uppåt. 10,0

Sammanlagt 9,8
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För att säkerställa verksamheten i Finpro ry föreslås ett tilläggs-
anslag på 2 miljoner euro. 

Statsrådets gemensamma 
förvaltnings- och service-
uppgifter

Det föreslås att statsrådets gemensamma förvaltnings- och service-
uppgifter samlas till en ny helhet vid statsrådets kansli från och med
den 1 mars 2015. I detta syfte föreslås det att ca 82,1 miljon euro
överförs till anslaget för kansliets omkostnader, främst från minis-
terierna.

Militär krishantering I utgifterna för den militära krishanteringen föreslås en ökning på ett
nettobelopp på 16,6 miljoner euro, där utrikesministeriets förvalt-
ningsområde har en andel på 15,6 miljoner euro och försvarsminis-
teriets förvaltningsområde en andel på 1,0 miljon euro. Genom an-
slagsökningen täcks de utgifter som föranleds av att Finland fortsät-
ter som ledarnation för UNIFIL-insatsen i Libanon och fortsätter att
delta i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska repu-
bliken.

Anskaffning av 
försvarsmateriel

I beställningsfullmakten för försvarsmaktens omkostnader föreslås
ett tillägg på 39,8 miljoner euro som föranleds av en precisering av
underhållsbehovet i fråga om luftvärnet. Sju Hawk Mk 51-jaktplan
modifieras till glascockpitplan, för vilket ändamål föreslås en ny be-
ställningsfullmakt på 15,2 miljoner euro och en anslagsökning på 4
miljoner euro. När det gäller anskaffningen av försvarsmateriel fö-
reslås det att 30 miljoner euro av betalningsanslagen för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2013 senareläggs från 2015 till 2017.

Kommunernas 
statsandelar

I anslaget för statsandelen för kommunal basservice föreslås ett till-
lägg på sammanlagt 49,5 miljoner euro som föranleds av en rättelse
av beräkningsuppgifterna i fråga om utjämningen av statsandelarna
på basis av skatteinkomsterna och en precisering av bestämnings-
grunderna för statsandelen utifrån nya data, 4,8 miljoner euro för ut-
vecklande av stödet för närståendevården samt 2,1 miljoner euro för
de ekonomiska konsekvenserna av ändringen av 5 § i språklagen till
följd av att Närpes kommun blir tvåspråkig vid ingången av 2015.
Samtidigt föreslås i anslaget ett avdrag på 5 miljoner euro som hän-
för sig till reformen av joursystemet och kostnadsbesparingar i an-
slutning till detta. I anslaget för statsandelarna föreslås vidare en
överföring från undervisnings- och kulturministeriets förvaltnings-
område av 102 000 euro som hänför sig till att förskoleundervis-
ningen blir obligatorisk, och av ca 1,4 miljoner euro som hänför sig
till en ändring av lagen om elev- och studerandevård. Genom änd-
ringen kommer elever som deltar i undervisning enligt lagen om
grundläggande utbildning som ordnas av en registrerad samman-
slutning, stiftelse eller staten att övergå till de psykolog- och kura-
torstjänster inom elevhälsan som kommunen anordnar. 

I anslaget för statsunderstöd till den kommunala social- och hälso-
vården föreslås ett tillägg på 5 miljoner euro för kostnader som för-
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anleds av genomförandet av servicestrukturreformen för social- och
hälsovården.

Kompensation för 
kopiering för enskilt bruk

För kompensation för kopiering för enskilt bruk föreslås 11 miljo-
ner euro. Med anslaget kompenseras upphovsmän till upphovsrätts-
ligt skyddade verk och andra rättsinnehavare för att verk och objekt
som skyddas av närstående rättigheter kopieras för enskilt bruk med
stöd av den begränsning som anges i upphovsrättslagen. 

Projekt för inrättande 
av bibliotek

Det föreslås att fullmakten för projekt för inrättande av allmänna
bibliotek höjs så att de statsunderstöd som beviljas för projekten
uppgår till sammanlagt högst 13,5 miljoner euro. Beslut om statsun-
derstöd som gäller projekt som ingår i finansieringsplanen för all-
männa bibliotek 2014—2017 kan fattas år 2015. Med de statsunder-
stöd som beviljas förnyas uppskattningsvis nio bokbussar samt
byggs och renoveras tolv bibliotek (sammanlagt 12 500 m2). 

OlympiastadionDe totala kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion be-
räknas uppgå till 209 miljoner euro. För totalrenoveringsprojektet
föreslås statlig finansiering till ett belopp av högst 104,5 miljoner
euro. Den sista raten av detta belopp, dvs. 51,8 miljoner euro inklu-
sive räntevinsten, föreslås bli utbetald åren 2015—2018 under för-
utsättning att Helsingfors stad deltar i kostnaderna för projektet med
åtminstone en lika stor andel. 

Trafik och 
kommunikation

Staten förbinder sig att stödja byggandet av fortsättningen på väst-
metron med högst 240 miljoner euro, som ska betalas tidigast från
och med 2017. För byggande av en vägförbindelse till kärnkraft-
verksområdet vid Fennovoima Oy föreslås en fullmakt på 7,4 mil-
joner euro för Trafikverket. Fennovoima Oy bygger och finansierar
vägen och staten betalar vägavsnittet när vägarbetet är klart, under
förutsättning att byggandet av kärnkraftverket pågår. För verkstäl-
ligheten av efterlevnadskontrollen i fråga om svaveldirektivet före-
slås för Trafiksäkerhetsverket ca 1 miljon euro för köp av tjänster av
externa serviceproducenter. För förstudier som gäller en datakom-
munikationskabel genom Nordostpassagen föreslås 0,3 miljoner eu-
ro. För utvecklande av strukturomvandlingen inom mediebranschen
föreslås ett anslag på 20 miljoner euro, vilket innebär en ökning på
10 miljoner euro. Stödet administreras av Innovationsfinansierings-
verket Tekes. Av anslaget ska ca 1 miljon euro användas för Tekes
administrativa kostnader samt för priser som delas ut vid innova-
tionstävlingar i mediebranschen.

Produktionsstöd för 
förnybar energi

Produktionsstödet för förnybar energi som produceras med skogs-
flis höjs så att det motsvarar sänkningen av torvskatten. Detta ökar
anslagsbehovet med ca 10 miljoner euro år 2015. Genom dessa änd-
ringar kan man på kort sikt säkerställa de inhemska bränslenas kon-
kurrenskraft i förhållande till stenkol. 
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Utkomstskydd för 
arbetslösa

Det föreslås att de anslag som reserverats för finansieringen av ut-
komstskyddet för arbetslösa minskas med sammanlagt 25 miljoner
euro. Minskningsbehovet när det gäller grunddagpenningen föran-
leds av höjningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.
Det minskade behovet av anslag för arbetsmarknadsstöd beror på att
antalet långtidsarbetslösa har ökat, vilket i sin tur har ökat kommu-
nernas finansieringsansvar.

Lagstiftningen om 
handikappförmåner

Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
av vissa andra lagar föreslås bli minskad med 6,5 miljoner euro. Det
föreslås att den lagstiftning som gäller handikappförmåner utveck-
las från den 1 juni 2015 så att det i samband med beviljandet av för-
måner görs en klarare bedömning av sökandens behov av stöd. I la-
gen ska det mera preciserat än hittills föreskrivas om sådana särskil-
da kostnader som sjukdom, lyte eller skada medför och som ska tas
i beaktande när handikappförmåner beviljas. 

Vissa andra ändringar För projekt i samband med 100-årsjubileet för Finlands självstän-
dighet föreslås en anslagsökning på 0,9 miljoner euro för statsrådets
kansli. Ökningen föranleds av att anslagsbehovet preciserats. Vida-
re föreslås det att kansliet år 2015 får ingå förbindelser om arrange-
mangen kring jubileumsåret så att de föranleder utgifter till ett be-
lopp av högst 5 miljoner euro åren 2016—2018. 

För utgifter i samband med drifttagningen av det nya nödcentralsda-
tasystemet Erica föreslås ett tillägg på ca 2,4 miljoner euro.

För att trygga polisens operativa funktionsförmåga och för Skydds-
polisens verksamhet när det gäller sambandspersoner föreslås ett
anslagstillägg på sammanlagt ca 3 miljoner euro.

I omkostnaderna för regionförvaltningsverket föreslås ett tillägg av
engångsnatur på 0,7 miljoner euro för att avhjälpa anhopningen av
tillstånd som väntar på handläggning inom miljöansvarsområdet.

Det föreslås att ytterligare 4,5 miljoner euro överförs till fonden för
finansiell stabilitet. Tillägget beror på att att intäkterna från bank-
skatten varit större än beräknat under budgetåret 2014. 

I Finlands avgifter till Europeiska unionen föreslås ett avdrag på 50
miljoner euro jämfört med budgetpropositionen. Avdraget föran-
leds av att de gottgörelser som betalas med anledning av justering-
arna av grunderna för BNI-avgiften och momsavgiften för tidigare
år beräknas återbetalas delvis 2015, samt av EU:s tilläggsbudget-
propositioner för 2014 som förväntas träda i kraft och minska avgif-
terna år 2015.

Anslaget för ersättningar för utlåning som betalas till böckers upp-
hovsmän för bibliotekslån föreslås bli höjt från ca 4,2 miljoner euro
till ca 8,2 miljoner euro. 
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Man förbereder sig att inleda den första fasen i lagen om småbarns-
pedagogik. För engångsperiodiseringen av sparåtgärderna vid Ut-
bildningsstyrelsen föreslås 2 miljoner euro. i interna överföringar
inom undervisnings- och kulturministeriet. Samtidigt inleds en pro-
cess i anslutning till åtgärderna för att anpassa Utbildningsstyrel-
sens verksamhet.

För iståndsättningen av Sveaborgs nätverk av gångar och av skador-
na på vallområdet föreslås 180 000 euro.

Intäktsföringen av Forststyrelsens extraordinarie vinst på 15 miljo-
ner euro som ingick i budgetpropositionen föreslås bli slopad. I stäl-
let föreslås det att Forststyrelsens grundkapital minskas med 15 mil-
joner euro och att motsvarande belopp kapital återförs till staten. 

För att reformera systemet för administrering av jordbrukarstöden
föreslås ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för Landsbygdsver-
ket. Dessutom föreslås 1,8 miljoner euro för NMT-centralerna för
att användas för uppgifter som föranleds av förändringar i fondperi-
oderna.

Det föreslås att maximibeloppet för den del av fullmakten för före-
tagens investerings- och utvecklingsprojekt som blir oanvänd 2014
och som överförs till 2015 höjs från 15 miljoner euro till 25 miljoner
euro. Höjningen föranleds av att fullmakten under momentet utöka-
des i den andra tilläggsbudgeten för 2014 och av att datasystemom-
läggningar har fördröjt beslutsfattandet vid närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna.

I de ersättningar som betalas till Tukes av miljöministeriets drifts-
anslag föreslås 340 000 euro för marknadskontroll av ej CE-märkta
byggprodukter.

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21. Riksdagen 164 129 000 - 164 129 000
22. Republikens president 19 150 000 - 19 150 000
23. Statsrådets kansli 90 571 000 95 889 000 186 460 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 224 484 000 -13 098 000 1 211 386 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 901 151 000 -3 980 000 897 171 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 219 310 000 4 176 000 1 223 486 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 687 378 000 -28 739 000 2 658 639 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 949 619 000 -865 000 16 948 754 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 769 263 000 2 113 000 6 771 376 000
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30. Jord- och skogsbruksministeriets 
förvaltningsområde 2 661 427 000 -5 234 000 2 656 193 000

31. Kommunikationsministeriets 
förvaltningsområde 2 853 998 000 24 554 000 2 878 552 000

32. Arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde 3 438 632 000 79 918 000 3 518 550 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 12 756 276 000 -45 318 000 12 710 958 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 203 673 000 -2 587 000 201 086 000
36. Räntor på statsskulden 1 766 100 000 - 1 766 100 000
Sammanlagt 53 705 161 000 106 829 000 53 811 990 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt 
huvudtitel, euro

Huvudtitel
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt 
avdelning, euro

Avdelning
Regeringens

budgetproposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 043 310 000 -134 400 000 39 908 910 000
12. Inkomster av blandad natur 5 996 930 000 52 899 000 6 049 829 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 782 600 000 -15 000 000 2 767 600 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 414 500 000 - 414 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 237 340 000 -96 501 000 49 140 839 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 4 467 821 000 203 330 000 4 671 151 000
Sammanlagt 53 705 161 000 106 829 000 53 811 990 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas inflyta  8 866 000 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 8 877 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
11 000 000 euro. Avdraget föranleds av två regeringspropositioner som inte beaktats i budgetpro-
positionen.

I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition om
ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut (RP 130/2014 rd).
Ändringen av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag enligt lagen om an-
delslag delar ut beräknas öka intäkterna från kapitalinkomstskatten med 8 miljoner euro. Det fö-
reslås att inkomstskattelagen ändras så att överskottet från offentligt noterade andelslag till 85
procent utgör skattepliktig kapitalinkomst. Av överskottet från andelslag som inte är offentligt
noterade utgör 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till
2 500 euro. Till den del detta belopp överskrids utgör överskottet skattepliktig kapitalinkomst till
85 procent och skattefri inkomst till 15 procent. 

I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 223/2014 rd).
Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier ska höjas med 0,15 procentenheter till
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0,65 procent. På grund av att beräkningsgrunderna preciserats beräknas statens skatteintäkter
sjunka med 19 miljoner euro.

2015 budget 8 866 000 000
2014 III tilläggsb. 250 000 000
2014 II tilläggsb. 120 000 000
2014 budget 8 676 000 000
2013 bokslut 7 847 885 671

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas inflyta  2 467 000 000  euro.

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

Avdraget på 65 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 532 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att regeringen i samband med den kompletterande budgetproposi-
tionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt höjda avskriv-
ningar på produktiva investeringar. Enligt propositionen ska rätten till avskrivningar på produk-
tiva investeringar inom industrin fördubblas temporärt i syfte att öka investeringarna. Det har
varit möjligt att göra höjda avskrivningar på produktiva investeringar sedan 2013, och avsikten
med propositionen är att fortsätta förfarandet med höjda avskrivningar på produktiva investering-
ar med två år till att gälla skatteåren 2015 och 2016. Lättnaderna i avskrivningarna ska gälla nya
fabriks- och verkstadsbyggnader samt nya maskiner och anläggningar som används i fabriker och
verkstäder. 

2015 budget 2 467 000 000
2014 budget 2 477 000 000
2013 bokslut 3 227 197 688

08.  Punktskatter

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta  1 383 600 000  euro.

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

Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 1 384 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att regeringen i samband med den kompletterande budgetpropositio-
nen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om
accis på alkohol och alkoholdrycker. En höjning av nedsättningen av accisen på alkohol för små
bryggerier på det sätt som föreslås förorsakar ett årligt skatteinkomstbortfall på uppskattningsvis
400 000 euro, beräknat enligt 2013 års produktionsnivåer.

2015 budget 1 383 600 000
2014 budget 1 442 000 000
2013 bokslut 1 335 524 857
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05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta  264 000 000  euro.

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

Avdraget på 45 000 000 euro jämfört med det belopp på 309 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att man inte avger propositionen om ändring av lagen om punktskatt
på sötsaker, glass och läskedrycker. 

2015 budget 264 000 000
2014 budget 250 000 000
2013 bokslut 203 570 656

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta  4 579 000 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 4 592 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
13 000 000 euro.

Av avdraget föranleds 11 000 000 euro av att regeringen i samband med den kompletterande bud-
getpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen, där det föreslås att regeringens propo-
sition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning kompletteras. Propositio-
nens förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ändras i
fråga om bränntorv så att skattenivån sänks med 1,5 euro till 3,4 euro/MWh.

Sänkningen av skatten på bränntorv påverkar produktionsstödet för förnybar energi som produ-
ceras med skogsflis. De verkningar som sänkningen av skatten på bränntorv har på det ökade pro-
duktionsstödet för förnybar energi som produceras med skogsflis har beaktats vid dimensione-
ringen av anslaget under moment 32.60.44.

Av avdraget föranleds 2 000 000 euro av att regeringen i samband med den kompletterande bud-
getpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av la-
gen om punktskatt på elström och vissa bränslen, vilket medför skatteändringrar för småskalig
elproduktion. 

2015 budget 4 579 000 000
2014 II tilläggsb. -128 000 000
2014 budget 4 400 000 000
2013 bokslut 4 170 712 814
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta  59 620 000  euro.

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

Tillägget på 190 000 euro jämfört med det belopp på 59 430 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de ersättningar som FN betalar för de trupper som deltar i krishanterings-
insatsen i Libanon och av inkomster från kursverksamhet inom militär krishantering.

2015 budget 59 620 000
2014 III tilläggsb. -500 000
2014 budget 17 260 000
2013 bokslut 13 027 321

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta  4 050 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Jämfört med det belopp på 2 390 000 euro som föreslås i budgetpropositionen
är tillägget 1 660 000 euro, varav 1 438 000 euro föranleds av att de ersättningar för materiel och
utrustning som FN har betalat har ökat och 222 000 euro av återbetalningar som hänför sig till
FMS-betalningsarrangemangen.

2015 budget 4 050 000
2014 III tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 4 200 000
2013 bokslut 4 313 633
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30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta  21 000 000  euro.

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

Tillägget på 15 000 000 euro jämfört med det belopp på 6 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att Forststyrelsens grundkapital sänkts med 15 000 000 euro och motsva-
rande återbetalning av kapital gjorts till momentet.

2015 budget 21 000 000
2014 budget 6 000 000
2013 bokslut 5 901 666

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta  8 192 000  euro. 

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. Under momentet budge-
teras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver buss-
trafik på basis av koncessionsavtal.

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

Jämfört med det anslag på 16 143 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 951 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats att Kotka stads finansieringsandel för pro-
jektet E18 Forsby—Kotka minskat med 4 786 000 euro och 4 000 000 euro som Esbo stads andel
av projektet Anslutningsförbindelser för Västmetron, vilket beror på att entreprenören fakturerar
städerna direkt. Dessutom har som tillägg beaktats 835 000 euro med anledning av att Seinäjoki
stads finansiering för projektet Seinäjoki östra omfartsväg preciserats. 

2015 budget 8 192 000
2014 III tilläggsb. 12 360 000
2014 I tilläggsb. 23 159 000
2014 budget 17 716 000
2013 bokslut 28 945 198

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken

Under momentet beräknas inflyta  114 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 44 000 000 euro jämfört med det belopp på 70 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att inkomstposterna för programperioderna 2007—2013 och 2014—
2020 preciserats. Av inkomsterna beräknas 72 000 000 euro bestå av programmen för program-
perioden 2007—2013 och 42 000 000 euro av programmen för programperioden 2014—2020.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med budgetpropositionen.

2015 budget 114 000 000
2014 budget 247 000 000
2013 bokslut 290 524 290
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta  330 000 000  euro.

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

Avdraget på 15 000 000 euro jämfört med det belopp på 345 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att Forststyrelsens mål för intäktsföringen preciserats.

2015 budget 330 000 000
2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 220 000 000
2013 bokslut 240 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas  4 671 151 000  euro i nettoinkomster.

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

Tillägget på 203 330 000 euro jämfört med 4 467 821 000 euro i budgetpropositionen föranleds
av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen med följande
tabell:

2015 budget 4 671 151 000
2014 III tilläggsb. -433 396 000
2014 II tilläggsb. 327 406 000
2014 I tilläggsb. -23 806 000
2014 budget 7 129 086 000
2013 bokslut 6 419 515 623

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 4 721
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 4 671
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presiden-
tens slott, tjänstebostaden Talludden samt sommarresidenset Gullranda och dess byggnader och
park. Anslaget får också användas för sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och ge-
nomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet, t.ex. för hyresutgifter
för tillfälliga lokaler.

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

Ändringen i motiveringen gör det möjligt att använda anslaget också till grundläggande repara-
tioner och ombyggnader av Gullranda park.

2015 budget 5 000 000
2014 budget 18 900 000
2013 bokslut 21 700 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  114 712 000  euro. 

Anslaget får även användas

1) för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och serviceuppgifter, för vilka
82 500 000 euro av anslaget har reserverats 

2) för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämn-
den eller andra motsvarande nämnder.

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

I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition (RP
187/2014 rd) med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen. 

Statsrådets förvaltningsenhet inleder sin verksamhet vid statsrådets kansli den 1 mars 2015. Fram
till denna tidpunkt betalas av anslaget under momentet utgifter för statsrådets kanslis gällande or-
ganisation fram till tidpunkten i fråga och därefter även utgifter för statsrådets förvaltningsenhet
som alltså inleder sin verksamhet vid statsrådets kansli den 1 mars 2015.

Jämfört med det belopp på 32 599 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tilläg-
get av ändringar i enlighet med följande tabell:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 24.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (37 årsv.) 24 970
Överföring från moment 25.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (17 årsv.) 4 536
Överföring från moment 26.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (23 årsv.) 4 471
Överföring från moment 27.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (14 årsv.) 3 567
Överföring från moment 28.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (24 årsv.) 7 560
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2015 budget 114 712 000
2014 I tilläggsb. 1 440 000
2014 budget 32 163 000
2013 bokslut 32 160 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  16 698 000  euro.

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

Statsrådets förvaltningsenhet inleder sin verksamhet vid statsrådets kansli den 1 mars 2015.

Jämfört med det belopp på 3 822 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds tillägget
av ändringar i enlighet med följande tabell:

Överföring från moment 29.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (25 årsv.) 6 171
Överföring från moment 30.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (17 årsv.) 5 159
Överföring från moment 31.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (14 årsv.) 3 882
Överföring från moment 32.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (33 årsv.) 10 383
Överföring från moment 33.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (27 årsv.) 7 439
Överföring från moment 35.01.01 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet (13 årsv.) 3 850
Överföring från moment 35.01.04 till följd av inrättandet av statsrådets 
förvaltningsenhet 118
Lönejusteringar 7
Sammanlagt 82 113

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Överföring från moment 24.01.29 4 131
Överföring från moment 25.01.29 691
Överföring från moment 26.01.29 609
Överföring från moment 27.01.29 534
Överföring från moment 28.01.29 1 199
Överföring från moment 29.01.29 913
Överföring från moment 30.01.29 810
Överföring från moment 31.01.29 597
Överföring från moment 32.01.29 1 635
Överföring från moment 33.01.29 1 135
Överföring från moment 35.01.29 622
Sammanlagt 12 876
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2015 budget 16 698 000
2014 budget 3 450 000
2013 bokslut 3 729 715

90.  Övriga utgifter

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  2 000 000  euro.

Anslaget får användas 

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Fin-
lands självständighet

2) till lönekostnader för högst sex årsverken.

Fullmakt
För ordnandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet får statsrådets kansli 2015—2017
ingå bindande förbindelser till ett belopp av högst 5 000 000 euro.

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

Tillägget på 900 000 euro jämfört med det belopp på 1 100 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av att behoven av anslag har preciserats.

Fullmakten gör det möjligt att 2015 ingå nödvändiga avtal och andra förbindelser för projektet
Finland 100 år.

De utgifter som fullmakten föranleder förfaller 2016—2018.

2015 budget 2 000 000
2014 budget 1 100 000
2013 bokslut 100 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  230 501 000  euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och
som betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde 

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbets-
givaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

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

Jämfört med det anslag på 255 076 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
24 575 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 24 970 000 euro (-37 årsv.) i överföring
som föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet till moment 23.01.01, 157 000 euro
i överföring av löneutgifter och andra utgifter för en juridisk sakkunnig i Tallinn till moment
25.30.01, och som tillägg 294 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för en spe-
cialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève från moment
33.01.01, 215 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för en gränsbevakningsspe-
cialist vid Finlands ständiga representation vid EU från moment 26.20.01 och 43 000 euro som
föranleds av lönejusteringar.

Eftersom pensionsåldern höjs kan de 10 tjänsterna som utrikesråd inte dras in den 1 september
2015 som det föreslogs i budgetpropositionen, och därför har det tredje stycket i beslutsdelen un-
der momentet i budgetpropositionen slopats.

2015 budget 230 501 000
2014 III tilläggsb. 14 500 000
2014 I tilläggsb. 154 000
2014 budget 202 407 000
2013 bokslut 200 551 000



24.1026

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  12 318 000  euro.

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

Avdraget på 4 131 000 euro jämfört med det belopp på 16 449 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 12 318 000
2014 budget 19 627 000
2013 bokslut 21 295 039

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  52 780 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i besluts-
delen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 37 172 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
15 608 000 euro.

Finland fortsätter som ledande nation i UNIFIL-insatsen i Libanon fram till den 31 maj 2016. In-
satsens styrka är även i fortsättningen 350 soldater. Jämfört med budgetpropositionen har ansla-
get under punkt 05 i dispositionsplanen höjts med 2 086 000 euro och anslaget under punkt 14 i
dispositionsplanen höjts med 13 863 000 euro till följd av att insatsen fortsätter. Finland fortsätter

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 1 020 000
03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 260 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 177 000
05. Gemensamma utgifter 5 226 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 987 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 10 249 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 400 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 149 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 27 318 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 790 000
17. Utgifter för insatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA) 1 348 000
Sammanlagt 52 780 000
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sitt deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA)
med högst 30 soldater så länge insatsen pågår, dock i högst sex månader. Utgångspunkten vid pla-
neringen var en styrka på 25 soldater. Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionspla-
nen fogats en punkt 17, till vilken har anvisats 1 348 000 euro till följd av att insatsen fortsätter.
Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 06 i dispositionsplanen dessutom
höjts med 17 000 euro då beräkningsgrunderna för insatsen preciserats.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 03 i dispositionsplanen minskats med
229 000 euro till följd av att insatsstyrkans storlek minskat från de fyra soldater som användes
som beräkningsgrund till två soldater, anslaget under punkt 08 i dispositionsplanen har minskats
med 1 313 000 euro då insatsstyrkans storlek minskar till 60 soldater hösten 2015 och anslaget
under punkt 11 i dispositionsplanen har minskats med 164 000 euro då beräkningsgrunderna för
insatsen preciserats.

Jämfört med budgetpropositionen har punkt 08 i dispositionsplanen Utgifter för Finlands krishan-
teringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) korrigerats till punkt 08 i dispositionsplanen Resolu-
te Support-insatsen, Afghanistan.

2015 budget 52 780 000
2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. 2 800 000
2014 budget 56 302 000
2013 bokslut 43 502 995

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas

6) till utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM som administreras av Tekes. Anslaget har till
denna del budgeterats enligt principen om betalningsbeslut. På det statliga stöd som företag be-
viljas inom ramen för programmet tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsk-
nings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet.

Det föreslås också att användningsändamålet för anslaget under moment 24.30.66 i budgeten för
2014 utvidgas på det sätt som anges ovan i punkt 6. 

F ö r k l a r i n g :   Punkt 6 i det första stycket i beslutsdelen fogas som punkt 6 till det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen
fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuva-
rande tredje, fjärde och femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir
fjärde, femte och sjätte stycke.

Syftet med utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM är att stödja sådant utvecklande av före-
tags, medborgarorganisationers, undervisnings- och forskningsorganisationers och andra aktö-
rers innovationer, kunskap och kompetens som gagnar fattiga människors välbefinnande i ut-
vecklingsländerna, särskilt skapandet av sådana produkter och tjänster för BOP (base of the py-
ramid)-marknaden för fattiga människor i utvecklingsländerna som kan minska deras fattigdom.
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Stödet riktas till utveckling, testning och kommersialisering t.ex. av nya produkter, tjänster, af-
färsverksamhets- och samarbetsformer, distributionskanaler, tekniker, lösningar och sociala inn-
ovationer. Programmet administreras av Tekes. Programmets resultatmål fastställs tillsammans
med Tekes, så att utrikesministeriets utvecklingspolitiska mål och Tekes mål överensstämmer
med varandra.

Ändringen av motiveringen gäller också det anslag som beviljats i budgeten för 2014.

2015 budget 801 422 000
2014 III tilläggsb. 20 455 000
2014 I tilläggsb. 48 946 000
2014 budget 891 844 000
2013 bokslut 940 392 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  22 775 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 26 649 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 874 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 4 536 000 euro (-17 årsv.) i överföring
som föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet till moment 23.01.01 och som
tillägg 655 000 euro (9 årsv.) i överföring från moment 26.01.01 som föranleds av överföring av
jämlikhetsuppgifter och 7 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

Avsikten är att överföra uppgifterna för främjande av likabehandling och icke-diskriminering en-
ligt diskrimineringslagen från inrikesministeriet till utrikesministeriet från och med den 1 januari
2015. Detta anknyter till regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag
och vissa lagar som har samband med den samt till den kompletterande propositionen till nämnda
proposition. 

2015 budget 22 775 000
2014 III tilläggsb. 35 000
2014 I tilläggsb. 34 000
2014 budget 27 592 000
2013 bokslut 26 842 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  57 309 000  euro.

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

Avdraget på 691 000 euro jämfört med det belopp på 58 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.
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2015 budget 57 309 000
2014 budget 60 000 000
2013 bokslut 59 582 146

10.  Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  9 009 000  euro.

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

Tillägget på 3 000 euro jämfört med det belopp på 9 006 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 9 009 000
2014 budget 8 999 000
2013 bokslut 8 944 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  10 909 000  euro.

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

Tillägget på 4 000 euro jämfört med det belopp på 10 905 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 10 909 000
2014 budget 10 970 000
2013 bokslut 10 907 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  246 210 000  euro. 

Från och med den 1 mars 2015 kan vid hovrätterna inrättas fyra hovrättsrådstjänster (T14), för-
utsatt att det från och med samma tidpunkt dras in fyra hovrättslagmanstjänster (T16).

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som fjärde stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 72 000 euro jämfört med det belopp på 246 138 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av lönejusteringar.
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2015 budget 246 210 000
2014 III tilläggsb. 900 000
2014 I tilläggsb. -34 000
2014 budget 259 182 000
2013 bokslut 254 587 000

04.  (25.10.04 och 05) Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  60 076 000  euro.

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

Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 60 056 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 60 076 000
2014 I tilläggsb. -2 000 000
2014 budget 41 782 000
2013 bokslut 38 876 543

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  45 020 000  euro.

Anslaget får användas

4) till ett belopp av högst 1 320 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare en-
ligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av of-
fentlig utredning.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 220 000 euro jämfört med det belopp på 44 800 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av utgifter för den offentliga utredningen av Avilon Fibres Oy.

2015 budget 45 020 000
2014 III tilläggsb. 12 530 000
2014 I tilläggsb. 70 000
2014 budget 45 150 000
2013 bokslut 57 817 023
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20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  102 723 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 102 634 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
89 000 euro, varav 34 000 euro föranleds av lönejusteringar och 55 000 euro av en överföring
från moment 25.40.01.

I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åt-
gärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyn-
digheten från och med den 1 mars 2015. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av
dessa uppgifter. Eftersom det dock är nödvändigt att skjuta upp tidpunkten för lagens ikraftträ-
dande med två månader, minskar det anslag som i budgetpropositionen föreslås överföras från
moment 25.20.01 till moment 25.40.01 med 55 000 euro.

2015 budget 102 723 000
2014 budget 105 377 000
2013 bokslut 106 214 000

30.  Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  46 223 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 46 050 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
173 000 euro, varav 157 000 euro föranleds av överföring av löneutgifter och andra utgifter för
en juridisk sakkunnig i Tallinn från moment 24.01.01 och 16 000 euro av lönejusteringar.

2015 budget 46 223 000
2014 budget 45 923 000
2013 bokslut 45 829 000
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40.  Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  228 946 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 228 942 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 000 euro, varvid som tillägg har beaktats 59 000 euro som föranleds av lönejusteringar och som
avdrag 55 000 euro i överföring till moment 25.20.01.

I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åt-
gärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyn-
digheten från och med den 1 mars 2015. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av
dessa uppgifter. Eftersom det dock är nödvändigt att skjuta upp tidpunkten för lagens ikraftträ-
dande med två månader, minskar det anslag som i budgetpropositionen föreslås överföras från
moment 25.20.01 till moment 25.40.01 med 55 000 euro.

2015 budget 228 946 000
2014 budget 229 206 000
2013 bokslut 225 963 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  16 409 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 21 528 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 119 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 4 471 000 euro (-23 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 med anledning av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet och 655 000 euro
(-9 årsv.) i överföring av jämlikhetsuppgifter till moment 25.01.01 och som tillägg 7 000 euro
med anledning av lönejusteringar.

2015 budget 16 409 000
2014 budget 21 774 000
2013 bokslut 21 460 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  60 529 000  euro.

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

Avdraget på 609 000 euro jämfört med det belopp på 61 138 0000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 60 529 000
2014 budget 66 240 000
2013 bokslut 69 880 762

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas  248 000  euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för sjöräddningsverksamhet.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen. 
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Av anslaget under momentet är 241 000 euro en överföring från moment 26.20.01 och 7 000 euro
en överföring från moment 32.40.51.

2015 budget 248 000

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  734 180 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 731 032 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 148 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 114 000 euro i överföring till moment
29.70.55 som en del av ändringen av högskolestödet till polisstuderande och 32 000 euro i över-
föring till moment 29.70.57 som en del av ändringen av måltidsstödet till polisstuderande och
som tillägg 2 700 000 euro för tryggande av polisens operativa funktionsförmåga och 350 000
euro för Skyddspolisens verksamhet när det gäller sambandspersoner samt 244 000 euro med
anledning av lönejusteringar.

2015 budget 734 180 000
2014 I tilläggsb. 2 387 000
2014 budget 729 035 000
2013 bokslut 724 613 000

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för
2013 eller den tredje tilläggsbudgeten för 2014 inte har använts 2014, får förbindelser för den
oanvända delen ingås ännu år 2015.

F ö r k l a r i n g :  Den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter den del av beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen som gäller fullmakter.

Jämfört med budgetpropositionen har den tilläggsfullmakt som hänför sig till den anskaffning av
ett fältledningssystem som ingår i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 beaktats i den del som gäl-
ler fullmakter.

Dessutom har anslaget under momentet  ändrats jämfört med budgetpropositionen och ombildats
till ett treårigt reservationsanslag.

Beräknad användning av anslaget (euro)

Finlands Sjöräddningssällskap 236 000
Ålands Sjöräddningssällskap 12 000
Sammanlagt 248 000
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2015 budget 4 000 000
2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  227 813 000  euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som
är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i
Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som
befinner sig utanför de byggda fastigheterna

2) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/
2005)

3) till projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

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

Jämfört med det anslag på 228 186 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
373 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 16 000 euro med anledning av en partiell
återföring från moment 28.50.50 av den planerade överföringen till en koncentrering av skade-
ståndsverksamheten och 67 000 euro med anledning av lönejusteringar och som avdrag 215 000
euro i överföring till moment 24.01.01 av löneutgifter och andra utgifter för experter inom gräns-
bevakning vid Finlands ständiga EU-representation och 241 000 euro i överföring till moment
26.01.50. 

Jämfört med budgetpropositionen har punkterna 1 och 6 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet slopats som onödiga.

2015 budget 227 813 000
2014 budget 229 939 000
2013 bokslut 228 870 000

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

Under momentet beviljas  12 310 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2013 återtas
4 600 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som femte stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 4 600 000 euro jämfört med det belopp på 7 710 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en ombudgetering av det återtagna anslaget.

I budgeten för 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för ersättande av AB/
B 412-helikopterflottan. Fullmakten förnyades i budgeten för 2012. Totalkostnadsförslaget för
anskaffningen är 62 000 000 euro. I samband med konkurrensutsättningen av projektet konstate-
rades det att det mest ekonomiska alternativet är att skaffa två nya Super Puma-helikoptrar och
att förenhetliga de två nyaste AB/B 412-helikoptrarna. Ett avtal om anskaffning av två nya Super
Puma-helikoptrar ingicks i slutet av 2012. Av det planerade anslaget i beställningsfullmakten an-
visas 4 600 000 euro till förenhetligandet av de två återstående AB/B 412-helikoptrarna och av
deras reservdelslager genom att helikoptrarnas utrustning och system samt reservdelar förnyas. I
den tredje tilläggsbudgeten för 2013 beviljades Gränsbevakningsväsendet den sista delen på
18 000 000 euro av anslaget för projektet. Det föreslås att 4 600 000 euro av detta anslag återtas
och ombudgeteras. Orsaken är att förenhetligandet av de två AB/B 412-helikoptrarna fördröjs så
mycket att de sista betalningarna inom projektet görs under 2016. Det nuvarande anslaget från
2013 kan inte längre användas 2016. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2015 budget 12 310 000
2014 I tilläggsb. 750 000
2014 budget —
2013 bokslut 96 500 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  55 590 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 53 318 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 272 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 2 441 000 euro för utgifter i anslutning till
ibruktagandet av det nya nödcentralsdatasystemet (Erica) och 18 000 euro med anledning av lö-
nejusteringar och som avdrag 187 000 euro med anledning av besparingar i hyrorna för Nödcen-
tralsverkets lokal i Tammerfors som blivit ledig till följd av nödcentralsreformen.

2015 budget 55 590 000
2014 III tilläggsb. 4 144 000
2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000
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40.  Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  26 355 000  euro.

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

Tillägget på 9 000 euro jämfört med det belopp på 26 346 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 26 355 000
2014 III tilläggsb. 200 000
2014 budget 26 609 000
2013 bokslut 26 707 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  16 245 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 19 840 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 595 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 3 567 000 euro (-14 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 med anledning av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet och 32 000 euro
för ändring av momentet så att det blir nettobudgeterat och som tillägg 4 000 euro med anledning
av lönejusteringar.

Jämfört med budgetpropositionen har momentet ändrats så att det blivit nettobudgeterat.

Till förklaringsdelen under momentet fogas en tabell över utgifterna för och inkomsterna av verk-
samheten.

2015 budget 16 245 000
2014 budget 20 183 000
2013 bokslut 20 145 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

2013
utfall

2014
ordinarie

budget
2015

budgetprop.

Bruttoutgifter 17 956 20 183 16 277
Bruttoinkomster - - 32
Nettoutgifter 17 956 20 183 16 245

Poster som överförs
— överförts från föregående år 1 251
— överförts till följande år 3 440



27.1040

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  335 203 000  euro.

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

Avdraget på 534 000 euro jämfört med det belopp på 335 737 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 335 203 000
2014 budget 337 676 000
2013 bokslut 324 265 014

10.  Militärt försvar

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  1 843 060 000  euro.

Fullmakter
1) År 2015 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som
försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2015—2018, enligt valutakursnivån den
dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 121 491 000 euro.

3) År 2015 får långtidsavtal för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning
och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2016—2018, enligt valutakursnivån den
dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 39 000 000 euro (Beställnings-
fullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggan-
de flygutbildning).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildnings-
program för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning kan bindas till en bransch-
beskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 1 och 3 under Fullmakter i beslutsdelen ersätter
punkterna 1 och 3 under Fullmakter i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 350 000 euro jämfört med det belopp på 1 842 710 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av lönejusteringar.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2015 med 39 838 000
euro jämfört med det belopp på 81 653 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av
en precisering av behovet av underhåll av luftvärnet.

Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildnings-
program för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning med 6 000 000 euro jämfört
med det belopp på 45 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att anskaff-
ningsplanerna preciserats.

De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanser-
na som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde. 
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Till följd av ovannämnda ändringar i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstablån enligt föl-
jande:

2015 budget 1 843 060 000
2014 III tilläggsb. 5 540 000
2014 I tilläggsb. 293 000
2014 budget 1 857 426 000
2013 bokslut 1 784 193 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  416 810 000  euro.

Av anslaget får högst 44 146 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt
1) År 2015 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2015—2019, enligt

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt fr.o.m.

2015

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel 4 581 4 581 3 502 2 424 15 088
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 7 000 7 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 18 034 14 373 32 407
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens 
logistik 2013 (PVLOG 2013) 26 780 30 520 9 750 67 050
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 66 400 22 400 88 800
Beställningsfullmakten för underhåll som 
gäller simuleringssystem för tvåsidig strid 
(KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 18 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 125 795 74 874 16 252 5 424 6 000 228 345

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 8 835 70 811 31 638 10 207 121 491
Beställningsfullmakten för partnerskap som 
gäller underhåll (Millog) 99 948 99 254 97 214 95 559 189 028 581 003
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett 
utbildningssystem för primär flygutbildning 
och grundläggande flygutbildning 2 000 22 000 15 000 39 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 108 783 172 065 150 852 120 766 189 028 741 494

Fullmakter sammanlagt 234 578 246 939 167 104 126 190 195 028 969 839
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valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 194 800 000
euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2015, PVKEH 2015).

F ö r k l a r i n g :  Första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen, andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsde-
len under momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller full-
makter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budget-
propositionen.

Avdraget på 30 000 000 euro jämfört med det belopp på 446 810 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att i fråga om utgifterna för beställningsfullmakten för materiell ut-
veckling av försvarsmakten 2013 (PVKEH 2013) har 30 000 000 euro senarelagts från 2015 till
2017 när det gäller anskaffningar för luftvapnets FMS (Foreign Military Sales). 

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2015 med 39 200 000 euro
jämfört med det belopp på 155 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att
det till utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem
har fogats en anskaffning av operativ ammunition med lång räckvidd och forskningens andel har
ökats. Anskaffningen av ammunition ersätter den anskaffning av artillerirobotar som inte togs
med i beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2012 (PVKEH 2012) i
den första tilläggsbudgeten för 2014. Anslaget för 2015 ökar med 5 975 000 euro jämfört med
budgetpropositionen.

I fråga om utgifterna för beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)
har 4 375 000 euro senarelagts från 2015 till 2016 så att anslagen bättre motsvarar de senarelagda
leveranserna av NH90-helikoptrarna.

Beloppet för anskaffningar av andra försvarsmateriel har minskats med 2 911 000 euro jämfört
med det belopp på 47 057 000 euro som föreslås i budgetpropositionen. Av anslaget har
1 600 000 euro överförts till beställningsfullmakten PVKEH 2015 och 1 311 000 euro till utgifter
för index och valutakurser. 

Efter de ändringar som gjorts beräknas det att av anslaget kommer 362 013 000 euro att användas
till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 10 651 000 euro att användas
till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfull-
makter samt 44 146 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Till följd av ovannämnda ändringar i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstablån enligt föl-
jande:

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt

 fr.o.m.
 2015

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 4 839 14 175 9 800 19 100 47 914
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2015 budget 416 810 000
2014 III tilläggsb. -35 046 000
2014 I tilläggsb. -7 750 000
2014 budget 470 357 000
2013 bokslut 656 871 000

19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  4 000 000  euro.

Fullmakt
3) År 2015 får långtidsavtal för modifiering av Hawk Mk 51-plan ingås så att de åren 2015—
2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst
15 200 000 euro (Beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk 51-plan).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk 51-
plan kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

Beställningsfullmakten för utvecklande av 
service- och flygbasbaserade system för 
helikoptrar (HTH) 580 580
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 15 128 24 107 39 235
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 48 710 22 042 15 000 85 752
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) 4 280 4 280
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 45 000 79 380 10 000 134 380
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 99 421 132 250 59 900 291 571
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, 
produktutveckling och projektberedning 2013 
(TTK-PROTO 2013) 9 980 8 160 18 140
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 100 700 97 600 71 300 58 000 75 000 402 600
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 328 638 377 714 166 000 77 100 75 000 1 024 452

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 33 375 63 050 63 850 16 825 17 700 194 800
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 33 375 63 050 63 850 16 825 17 700 194 800

Fullmakter sammanlagt 362 013 440 764 229 850 93 925 92 700 1 219 252

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt

 fr.o.m.
 2015
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Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring
i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budge-
teras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen. 

Genom den nya beställningsfullmakten som föreslås under momentet modifieras sju Hawk Mk
51-plan inom flygvapnet till glascockpitplan som ska ersätta kapaciteten hos de Hawk Mk 66-
plan som förstördes 2013 och möjliggöra behövlig flexibilitet i kontrollen av Hawk-materielens
livscykel.

2015 budget 4 000 000

30.  Militär krishantering

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

Under momentet beviljas  38 558 000  euro.

Anslaget får användas till

11) utgifter som föranleds av Finlands deltagande i nordiska Base Camp-poolen.

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2015

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för modifiering av 
Hawk Mk 51-plan 4 000 2 000 4 600 4 600 15 200
Fullmakter sammanlagt 4 000 2 000 4 600 4 600 15 200

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 355 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) 7 612 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 47 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 6 063 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 9 500 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper samt för överföringsersättningar 181 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 310 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 6 316 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 513 000
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F ö r k l a r i n g :  Första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen, punkt 11 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 11 till
det andra stycket under momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen er-
sätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 040 000 euro jämfört med det belopp på 37 518 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att Finland förlänger sitt deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats
i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA) med högst 30 soldater under insatsens varaktighet,
dock högst sex månader. Som grund för planeringen har använts en styrka på 25 soldater. Jämfört
med budgetpropositionen har det till dispositionsplanen på grund av detta fogats en punkt 19. Ut-
gifter för krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA). 

Finland förbereder sig för att delta i nordiska Base Camp -materielpoolen, och deltagaravgiften
på ca 300 000 euro per år betalas med anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 01. i dispositionsplanen till följd av
en precisering av kostnaderna ökats med 163 000 euro, anslaget under punkt 03. i dispositions-
planen ökats med 164 000 euro, anslaget under punkt 04. i dispositionsplanen ökats med 507 000
euro, anslaget under punkt 06. i dispositionsplanen minskats med 31 000 euro, anslaget under
punkt 07. i dispositionsplanen ökats med 196 000 euro, anslaget under punkt 09. i dispositions-
planen ökats med 99 000 euro, anslaget under punkt 11. i dispositionsplanen minskats med
86 000 euro och anslaget under punkt 16. i dispositionsplanen ökats med 64 000 euro. De ovan-
nämnda anslagsändringarna under punkterna i dispositionsplanen, vilka uppgår till 1 076 000
euro netto, har täckts med anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen.

2015 budget 38 558 000
2014 I tilläggsb. -2 800 000
2014 budget 60 066 000
2013 bokslut 61 478 000

17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 240 000
19. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska republiken 

(EUFOR/RCA) 1 040 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, för 
utgifter som föranleds av deltagandet i nordiska Base Camp-poolen, för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för kris-
hantering 1 863 000

Sammanlagt 38 558 000

Dispositionsplan (euro)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  29 939 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 37 488 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 549 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 7 560 000 euro (-24 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 vilket föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet och som tillägg
11 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 29 939 000
2014 budget 39 971 000
2013 bokslut 38 823 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  102 925 000  euro.

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

Avdraget på 1 199 000 euro jämfört med det belopp på 104 124 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 102 925 000
2014 budget 79 144 000
2013 bokslut 78 633 699
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10.  Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  410 566 000  euro.

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

Tillägget på 110 000 euro jämfört med det belopp på 410 456 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 410 566 000
2014 III tilläggsb. 820 000
2014 II tilläggsb. 2 500 000
2014 I tilläggsb. 27 900 000
2014 budget 431 903 000
2013 bokslut 431 378 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  163 403 000  euro. 

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

Tillägget på 49 000 euro jämfört med det belopp på 163 354 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av lönejusteringar. 

2015 budget 163 403 000
2014 budget 166 359 000
2013 bokslut 167 475 000

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  28 089 000  euro. 

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

Tillägget på 9 000 euro jämfört med det belopp på 28 080 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 28 089 000
2014 III tilläggsb. 620 000
2014 budget 30 617 000
2013 bokslut 31 856 000
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30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  50 356 000  euro.

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

Tillägget på 19 000 euro jämfört med det belopp på 50 337 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 50 356 000
2014 I tilläggsb. 325 000
2014 budget 51 454 000
2013 bokslut 50 451 000

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  58 524 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 57 805 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
719 000 euro, varav ett belopp av engångsnatur på 700 000 euro föranleds av åtgärder för att av-
hjälpa anhopningen av tillstånd inom miljöansvarsområdet och 19 000 euro för lönejusteringar.

2015 budget 58 524 000
2014 I tilläggsb. 716 000
2014 budget 57 878 000
2013 bokslut 55 926 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  31 092 000  euro.

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

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det belopp på 31 082 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 31 092 000
2014 III tilläggsb. -500 000
2014 I tilläggsb. 236 000
2014 budget 32 181 000
2013 bokslut 32 749 000
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50.  Pensioner och ersättningar

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  40 009 000  euro.

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

Avdraget på 16 000 euro jämfört med det belopp på 40 025 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att den planerade överföringen till koncentrering av skadeståndsverksam-
heten delvis återförs till moment 26.20.01. 

2015 budget 40 009 000
2014 budget 39 185 000
2013 bokslut 41 934 255

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reserva-
tionsanslag 3 år)

Anslaget får användas

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken för den
offentliga förvaltningens IKT-strategi och programmet för öppen information, för planering och
genomförande av en informationssäkerhetsfunktion för staten som är i funktion dygnet runt samt
för styrning av den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet och beredskap 

F ö r k l a r i n g :  Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2015 budget 4 600 000
2014 I tilläggsb. -450 000
2014 budget 11 613 000
2013 bokslut 14 300 000

03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen  (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds

2) av avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid, för nationella
lösningar i informationsbranschen (IKT).

F ö r k l a r i n g :  Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

2015 budget 32 000 000
2014 budget 13 000 000
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80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  221 134 000  euro.

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

Avdraget på 434 000 euro jämfört med det belopp på 221 568 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de ändringar i inkomstposter som föreslås i denna kompletterande bud-
getproposition.

2015 budget 221 134 000
2014 III tilläggsb. 3 203 000
2014 II tilläggsb. -1 046 000
2014 I tilläggsb. 2 448 000
2014 budget 211 206 000
2013 bokslut 209 391 832

90.  Stöd till kommunerna

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och
projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan ge-
nomföras utanför målet för antalet årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Ändringen av rätten till avlönande av visstidsanställd personal föranleds av det ökade behovet att
stödja kommunernas anpassning till förändringarna i kommun- och servicestrukturen.

2015 budget 600 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 600 000

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

Under momentet beviljas  8 494 178 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 8 441 261 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
52 917 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 49 516 000 euro med anledning av en
rättelse av beräkningsuppgifterna i fråga om utjämningen av statsandelarna på basis av skattein-
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komsterna och en precisering av bestämningsgrunderna för statsandelen utifrån nya data, 102 000
euro som överföring från moment 29.10.01 till följd av att förskoleundervisningen blir obligato-
risk, 1 399 000 euro som överföring från moment 29.10.30 till följd av regeringens proposition
med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård,4 800 000 euro för utveck-
lande av stöd för närståendevården och 2 100 000 euro för de ekonomiska konsekvenserna av
ändringen av 5 § i språklagen till följd av att Närpes kommun blir tvåspråkig vid ingången av
2015 samt som avdrag 5 000 000 euro till följd av reformen av joursystemet.

2015 budget 8 494 178 000
2014 III tilläggsb. 8 058 000
2014 I tilläggsb. 8 816 000
2014 budget 8 612 665 000
2013 bokslut 8 676 001 810

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)

De statsunderstöd som avses i 1 och 2 punkten kan beviljas som allmänt understöd.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

2015 budget 520 000
2014 III tilläggsb. —
2014 budget 520 000

92.  EU och internationella organisationer

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  170 500 000  euro.

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

Tillägget på 4 500 000 euro jämfört med det belopp på 166 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att intäkterna från bankskatten uppskattas bli större än beräknat under
budgetåret 2014. Inkomstpostens ökning på 4 500 000 euro har beaktats under moment 11.01.05
i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014.

I budgeten för 2014 har under moment 28.99.87 budgeterats ett anslag som motsvarar den in-
komstpost som budgeterats under moment 11.01.05. I budgetpropositionen för 2015 föreslås un-
der moment 28.99.87 att de treåriga reservationsanslag på totalt 266 000 000 euro som har bevil-
jats i budgetarna för 2013 och 2014 återtas. Av det återtagna anslaget föreslås 166 000 000 euro
bli ombudgeterat under moment 28.92.60. På grund av vad som ovan sagts har i den tredje till-
läggsbudgetpropositionen för 2014 inte föreslagits att ett anslag som motsvarar den ökade in-
komstposten under 11.01.05 ska budgeteras under moment 28.99.87. 

Ett anslag som motsvarar den ökade inkomstposten föreslås nu bli beaktat som tillägg vid dimen-
sioneringen av anslaget under moment 28.92.60.
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2015 budget 170 500 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  1 965 000 000  euro.

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

Avdraget på 50 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 015 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att de gottgörelser som betalas med anledning av justeringarna av
grunderna för BNI-avgiften och momsavgiften för tidigare år beräknas  återbetalas delvis år 2015,
samt av att EU:s tilläggsbudgetpropositioner för 2014 förväntas träda i kraft och minska Finlands
avgifter år 2015.

2015 budget 1 965 000 000
2014 budget 2 015 000 000
2013 bokslut 2 027 689 677
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  20 645 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 26 488 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 843 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 6 171 000 euro (-25 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 med anledning av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet samt som tillägg
320 000 euro för inledandet av den första fasen av lagen om småbarnspedagogik och 8 000 euro
med anledning av lönejusteringar. 

2015 budget 20 645 000
2014 budget 27 776 000
2013 bokslut 27 624 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  22 235 000  euro.

Anslaget får användas

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen blir 5 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 20 005 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 230 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 225 000 euro för inledandet av den första
fasen av lagen om småbarnspedagogik, 5 000 euro med anledning av lönejusteringar och
2 000 000 euro för engångsperiodisering av sparåtgärder, varav 1 500 000 euro utgör en överfö-
ring från moment 29.10.01 och 500 000 euro en överföring från moment 29.30.20. En process för
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anpassning av utbildningsstyrelsens verksamhet inleds. I samband med den utreds eventuella
finansieringsbehov under de följande åren.

2015 budget 22 235 000
2014 budget 22 668 000
2013 bokslut 22 656 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  22 488 000  euro.

Anslaget får användas

2) högst 8 225 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skydda-
de verk.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 4 000 000 euro jämfört med det belopp på 18 488 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att nivån på utlåningsersättningarna höjs.

2015 budget 22 488 000
2014 budget 18 338 000
2013 bokslut 18 088 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas  29 198 000  euro.

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

Avdraget på 913 000 euro jämfört med det belopp på 30 111 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 29 198 000
2014 budget 30 803 000
2013 bokslut 33 627 530

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas  898 000  euro.

Dispositionsplan (euro)

1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 575 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 250 000
Sammanlagt 898 000
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 250 000 euro jämfört med det belopp på 648 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket.

2015 budget 898 000
2014 budget 748 000
2013 bokslut 685 000

10.  Allmänbildande utbildning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  46 754 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 48 740 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 986 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 16 000 euro med anledning av lönejuste-
ringar samt som avdrag 102 000 euro i överföring till moment 28.90.30 för ändringen av försko-
leundervisningen så att den blir obligatorisk, 400 000 euro i överföring till moment 29.10.02 för
övergången till elektronisk studentexamen och 1 500 000 euro i överföring till moment 29.01.02
för periodiseringen av Utbildningsstyrelsens sparåtgärder. 

2015 budget 46 754 000
2014 III tilläggsb. -400 000
2014 budget 50 924 000
2013 bokslut 49 443 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  2 270 000  euro.

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

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 1 870 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en överföring från moment 29.10.01 för övergången till elektronisk student-
examen.

2015 budget 2 270 000
2014 III tilläggsb. 400 000
2014 budget 1 949 000
2013 bokslut 1 905 000
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30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas  733 744 000  euro.

Anslaget får användas

7) till innovativa inlärningsmiljöer, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen
av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt till utvecklandet av utnyttjan-
det av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och anskaffning av informations- och
kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till internationell verksamhet i skolor-
na och läroanstalterna, högst 8 897 000 euro

9) till understöd för utvecklande av kvaliteten på förskoleundervisningen och anställning av skol-
gångsbiträden i anknytning till den, högst 10 000 000 euro

13) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete
på utlandsundervisningens område.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 7, 9 och 13 i det andra stycket i beslutsdelen er-
sätter punkterna 7, 9 och 13 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetproposi-
tionen.

Jämfört med det anslag på 741 056 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 312 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 1 399 000 euro i överföring till moment
28.90.30 för ändringen av lagen om elev- och studerandevård och 7 913 000 euro för fortsatt frys-
ning av indexjusteringarna inom den grundläggande utbildningen 2015 samt som tillägg
2 000 000 euro i överföring till 29.30.20 för innovativa inlärningsmiljöer, digitala utbildnings-
molntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i under-
visningen samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik och anskaffning av informations-
och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till internationell verksamhet i
skolorna och läroanstalterna.

2015 budget 733 744 000
2014 II tilläggsb. 15 000 000
2014 budget 844 023 000
2013 bokslut 817 307 162

20.  Yrkesutbildning

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings-
och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, till understöd för den yrkesinriktade utbild-
ningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska
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studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000
euro

3) till understöd för stärkande av utvecklings- och serviceverksamheten i den yrkesinriktade spe-
cialundervisningen samt av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro

4) till understöd för att utveckla de virtuella inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare,
högst 1 825 000 euro.

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

Jämfört med budgetpropositionen har punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet
slopats, eftersom det anslag som punkten kräver har flyttats till moment 29.20.21 i budgetpropo-
sitionen.

2015 budget 492 096 000
2014 budget 722 067 000
2013 bokslut 721 056 763

30.  Vuxenutbildning

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  19 147 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 21 647 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
2 500 000 euro, varav 2 000 000 euro utgör en överföring till moment 29.10.30 och 500 000 euro
en överföring till moment 29.01.02.

2015 budget 19 147 000
2014 budget 23 147 000
2013 bokslut 25 347 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  6 890 000  euro.

Anslaget får användas

5) för finansiering av fortbildningsprogram och specialiseringsutbildningar som inleds med
anledning av strukturomvandlingen.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen blir 5 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 450 000 euro jämfört med det belopp på 6 440 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av finansieringen av de fortbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
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som inleds i syfte att påskynda strukturomvandlingen inom IKT-branschen och minimera de
negativa konsekvenserna av en plötslig strukturomvandling.

2015 budget 6 890 000
2014 III tilläggsb. 3 000 000
2014 I tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 3 010 000
2013 bokslut 4 010 000

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompe-
tensbas (förslagsanslag)

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverk-
samhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbild-
ning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen,
utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexa-
men, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster,
högst 52 440 000 euro. Finansiering kan användas för avläggande av delar av en examen.

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 520. Priset
per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkes-
examen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

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

Genom att inrikta statsandelarna för tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt på att öka
statsandelarna för tilläggsutbildning i läroavtalsform med 1 000 elever och öka statsunderstöden
med 440 000 euro strävar man efter att stärka ett undervisningsutbud som lämpar sig för målgrup-
pens behov. 

2015 budget 57 440 000
2014 I tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 22 418 597

40.  Högskoleundervisning och forskning

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  18 688 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.
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Tillägget på 5 000 euro jämfört med det belopp på 18 683 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 18 688 000
2014 budget 19 102 000
2013 bokslut 19 554 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas  45 160 000  euro.

Anslaget får användas

6) för finansieringen av examensinriktade fortbildningsprogram som inleds med anledning av
strukturomvandlingen.

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

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 43 160 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av finansieringen av de examensinriktade fortbildningsprogram som inleds
vid universitet och yrkeshögskolor i syfte att påskynda strukturomvandlingen inom IKT-bran-
schen och minimera de negativa konsekvenserna av en plötslig strukturomvandling.

2015 budget 45 160 000
2014 I tilläggsb. 9 450 000
2014 budget 31 964 000
2013 bokslut 35 631 000

70.  Studiestöd

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  800 076 000  euro.

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

Tillägget på 114 000 euro jämfört med det belopp på 799 962 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen som en överföring från moment 26.10.01 föranleds av preciseringen av antalet stude-
rande vid Polisyrkeshögskolan som omfattas av studiestödet. 

2015 budget 800 076 000
2014 I tilläggsb. 2 096 000
2014 budget 781 256 000
2013 bokslut 727 064 276
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57. Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  31 361 000  euro.

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

Tillägget på 32 000 euro jämfört med det belopp på 31 329 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen som en överföring från moment 26.10.01 föranleds av preciseringen av antalet måltider
som omfattas av måltidstödet för studerande vid Polisyrkeshögskolan. 

2015 budget 31 361 000
2014 I tilläggsb. 137 000
2014 budget 30 750 000
2013 bokslut 29 635 906

80.  Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  2 524 000  euro.

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

Tillägget på 180 000 euro jämfört med det belopp på 2 344 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av iståndsättningen av Sveaborgs nätverk av gångar och av skadorna på vall-
området.

2015 budget 2 524 000
2014 I tilläggsb. 250 000
2014 budget 2 723 000
2013 bokslut 2 937 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  19 422 000  euro. 

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

Tillägget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 19 416 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 19 422 000
2014 III tilläggsb. 250 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000



29.80 61

34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reserva-
tionsanslag 3 år)

Fullmakt
År 2015 får statsunderstöd beviljas för de allmänna bibliotekens anläggningsprojekt så att de
statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 13 500 000 euro. Av stats-
understöden får högst 1 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs. 

F ö r k l a r i n g :  Punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Ökningen av fullmakten med 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 4 500 000 euro som fö-
reslås i budgetpropositionen föranleds av genomförandet av den finansieringsplan för allmänna
bibliotek som fastställts för 2014—2017 så att beslut om statsunderstöd som gäller projekt som
ingår i finansieringsplanen kan fattas ända till utgången av 2015.  Med de statsunderstöd som be-
viljas beräknar man kunna förnya nio bokbussar samt bygga och renovera tolv bibliotek (sam-
manlagt 12 500 m2). 

2015 budget 4 500 000
2014 budget 4 500 000
2013 bokslut 5 000 000

41. Kompensation för kopiering för enskilt bruk (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  11 000 000  euro.

Anslaget får användas för ordnandet av kompensation för kopiering för enskilt bruk.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen.

Med anslaget kompenseras upphovsmän till upphovsrättsligt skyddade verk och andra rättsinne-
havare för att verk och objekt som skyddas av närstående rättigheter kopieras för enskilt bruk med
stöd av den begränsning som anges i upphovsrättslagen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen (404/1961).

2015 budget 11 000 000

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

Anslaget får användas

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finan-
siering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 858 000 euro till betalning av statsun-
derstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) och högst 3 709 000 euro till betalning
av statsunderstöd till projekt som främjar sysselsättningen vid teatrar, orkestrar och museer som
omfattas av statsandelssystemet.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 4 i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
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2015 budget 236 962 000
2014 budget 237 069 000
2013 bokslut 224 633 630

90.  Idrottsverksamhet

Fullmakt
Staten förbinder sig till projektet för en totalrenovering av Olympiastadion under åren 2015—
2018 med sammanlagt högst 51 800 000 euro, förutsatt att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna
för projektet med en minst lika stor andel. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen.

De totala kostnaderna för totalrenoveringen av Olympiastadion har beräknats uppgå till 209 mil-
joner euro. Staten bidrar till kostnaderna för projektet tillsammans med Helsingfors stad. Den
statliga finansiering som anvisats för projektet uppgår till sammanlagt högst 104,5 miljoner euro.
I statsbudgetarna för 2011—2014 har staten anvisat sammanlagt 52,7 miljoner euro för projektet.
Av finansieringen anvisas 2015 ett anslag på 40 miljoner euro under moment 29.90.54 och
2016—2018 högst 11,8 miljoner euro under moment 29.90.50 som resterande del. Den räntevinst
som uppkommer i och med att finansieringen koncentreras till början av perioden anvisas under-
stödstagaren och räknas som en del av den totala statliga finansieringen, vilket i motsvarande grad
minskar de understöd som ska betalas av anslag under moment 29.90.50. 
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.   (30.01, delvis) Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  23 818 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 28 886 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 068 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 5 159 000 euro (-17 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 vilket föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet, 50 000 euro
som föranleds av överföringen av löneutgifterna för ett årsverke till moment 30.01.05 och 67 000
euro som föranleds av överföringen av löneutgifterna för ett årsverke till moment 32.01.02 samt
som tillägg 200 000 euro som överföring från moment 30.40.62 för tryggandet av jord- och
skogsbruksministeriets verksamhetsförutsättningar och 8 000 euro som föranleds av lönejuste-
ringar.

2015 budget 23 818 000
2014 III tilläggsb. 210 000
2014 I tilläggsb. -963 000
2014 budget 30 596 000
2013 bokslut 30 951 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  90 392 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 90 311 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
81 000 euro, varav 50 000 euro föranleds av överföringen av löneutgifterna för ett årsverke från
moment 30.01.01 och 31 000 euro av lönejusteringar.

2015 budget 90 392 000
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29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas  27 729 000  euro.

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

Avdraget på 810 000 euro jämfört med det belopp på 28 539 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29. 

2015 budget 27 729 000
2014 budget 30 500 000
2013 bokslut 28 900 035

20.   (30.20, delvis, 01, delvis, och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi

02.  (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  41 757 000  euro.

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

Tillägget på 17 000 euro jämfört med det belopp på 41 740 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 41 757 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 41 521 000
2013 bokslut 41 690 000

03.  (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  25 307 000  euro.

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

Jämfört med det belopp på 24 687 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
620 000 euro, varav 600 000 euro föranleds av reformen av systemet för administrering av jord-
brukarstöden, där tilläggsfinansiering behövs för att reformen ska framskrida så att ansökan om,
handläggning av och utbetalning av jordbrukarstöd för 2015 ska kunna säkerställas i enlighet med
kraven för den nya programperioden. Av tillägget föranleds 5 000 euro av lönejusteringar och
15 000 euro av en överföring från moment 32.01.01, som motsvarar utgifterna för uppgifterna i
anslutning till genomförandet av EU:s fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
(FEAD) och som ska finansieras nationellt.

2015 budget 25 307 000
2014 budget 27 021 000
2013 bokslut 27 449 000
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41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Anslaget får användas

3) till utbetalning av det krisstöd som riktats till jordbruket och som EU finansierar i sin helhet.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 3 i beslutsdelen fogas som  punkt 3 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen gör det möjligt att betala det krisstöd som riktats till jordbruket och som EU finansie-
rar i sin helhet i enlighet med ett beslut som fattas senare i EU. Eftersom det ännu inte fattats de-
taljerade beslut om stödets form och belopp föreslås det för närvarande inte någon anslagsökning.

2015 budget 531 000 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 530 000 000
2013 bokslut 523 245 713

40.   (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi

51.  (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas   9 577 000  euro.

Av anslaget används 100 000 euro som understöd till Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL- Fin-
lands Yrkesfiskarförbund Fyff ry.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande tredje och fjärde
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir fjärde och femte stycke.

Tillägget på 100 000 euro jämfört med det belopp på 9 477 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av ett understöd till Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL- Finlands Yrkesfis-
karförbund Fyff ry.

2015 budget 9 577 000
2014 budget 9 291 000
2013 bokslut 8 981 146

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  36 284 000  euro.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande
högst 70 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 
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Avdraget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 36 484 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en överföring till moment 30.01.01 för tryggandet av jord- och skogs-
bruksministeriets verksamhetsförutsättningar.

Ökningen av årsverken jämfört med de 40 årsverken som föreslås i budgetpropositionen är 30
årsverken, vilket föranleds av att det nationella programmet för insamling av fiskeriuppgifter in-
begrips i det operativa program som delvis finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. De
insamlade uppgifterna används i mycket stor omfattning för att stödja EU:s gemensamma fiske-
ripolitik och utvärdera verkningarna av den.

2015 budget 36 284 000
2014 I tilläggsb. 7 740 000
2014 budget 1 650 000
2013 bokslut 13 439 000

63.  Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet
Forststyrelsens grundkapital kan minskas med 14,21 miljoner euro, i vilket belopp som avdrag
ingår en återbetalning av grundkapitalet på 15 miljoner euro. Efter denna ändring är grundkapi-
talets värde 2 511,5 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter punkt 1 under kapitlet i budgetpropositionen.

I budgetpropositionen för 2015 föreslogs det att Forststyrelsens grundkapital ökas med 0,79 mil-
joner euro. Som en ändring av detta föreslås det att Forststyrelsens grundkapital utöver detta
minskas med 15 miljoner euro, och att Forststyrelsen återför motsvarande belopp på 15 miljoner
euro till moment 12.30.99 som en ökning av influtna inkomster. Som en kombinerad effekt av
ändringarna kan Forststyrelsens grundkapital minskas med 14,21 miljoner euro.

I budgetpropositionen för 2015 har beloppet av grundkapitalet vid utgången av 2014 uppskattats
vara 2 537,2 miljoner euro. Efter ändringen av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014
uppskattas grundkapitalets belopp vid utgången av 2014 vara 2 525,7 miljoner euro. När grund-
kapitalet kan minskas med 14,21 miljoner euro 2015 är grundkapitalets värde efter ändringen
2 511,5 miljoner euro. 

70.  Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  47 506 000  euro.

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

Tillägget på 26 000 euro jämfört med det belopp på 47 480 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.
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2015 budget 47 506 000
2014 budget 50 463 000
2013 bokslut 50 897 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  16 483 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 20 360 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 877 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 3 882 000 euro (-14 årsv.) som en över-
föring till moment 23.01.01 som föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet, och
som tillägg 5 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 16 483 000
2014 budget 20 721 000
2013 bokslut 20 731 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas  352 984 000  euro.

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

Avdraget på 597 000 euro jämfört med det belopp på 353 581 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 352 984 000
2014 budget 383 438 000
2013 bokslut 418 339 932
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10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  81 080 000  euro.

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

Tillägget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 81 060 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 81 080 000
2014 budget 86 154 000
2013 bokslut 86 355 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  917 159 000  euro.

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

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 907 159 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är av engångsnatur och föranleds av extra satsningar på att förbättra beläggningen
på regionala vägar och stamvägar samt kritiska broar och trafikledsstrukturer.

2015 budget 917 159 000
2014 II tilläggsb. 500 000
2014 I tilläggsb. 25 954 000
2014 budget 990 484 000
2013 bokslut 969 235 000

35. Statsbidrag för utbyggnad av västmetron (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för byggandet av en metrolinje västerut på
avsnittet Gräsviken—Mattby.

Fullmakt
För bidrag för byggande av västmetron på avsnittet Mattby—Stensvik får förbindelser ingås på
så sätt att det sammanlagda beloppet av stödposterna, justerat enligt jordbyggnadskostnadsindex
utifrån årsmedelindextalet för varje år som föregår betalningstidpunkten i förhållande till värdet
i november 2013 (MAKU-index 136,7), får uppgå till högst 240 000 000 euro. Beloppet av full-
makten är dock högst 30 procent av kostnaderna för förlängningen av västmetron.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Utbyggnaden av västmetron från Mattby till Stensvik
Västmetron förlängs från Mattby till Stensvik. Förbindelsen utgör en sju kilometer lång metroba-
na i två tunnlar och löper helt under jord. Metrostationer kommer att finnas i Finno, Kaitans,
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Sökö, Esboviken och Stensvik. Projektet medför nyttoeffekter när det gäller trafiksystemen, ef-
tersom det skapar särskilda förutsättningar för en tätare stadsstruktur och för ett effektivt utnytt-
jande av kollektivtrafiken. Det bedöms att 90 000 invånare, dvs. cirka en tredjedel fler än för när-
varande, kommer att bo i västmetrons influensområde år 2040, och influensområdet bedöms om-
fatta ca 16 000 arbetsplatser, varav 6 000 helt nya arbetsplatser. Förhållandet nytta/kostnad för
projektet är 0,7 till den del som gäller trafiken. Avsikten är att projektet ska inledas år 2014. Pro-
jektet bedöms stå klart 2020. 

Byggkostnaderna uppgår till ca 801 miljoner euro enligt MAKU-index för november 2013
(136,7). Enligt index för augusti (137,9) uppgår byggkostnaderna till 808,6 miljoner euro. Pro-
jektet omfattar stationer, metrotunnlar, körtunnlar, infartsparkering för 1 600 bilar, arrangemang
för anslutande trafik vid stationerna, en ny metrodepå i Mossberget norr om Esboviken, plane-
ringsuppdrag samt byggentreprenader. Statsbidraget är högst 30 procent av projektets byggkost-
nader, dock högst 240 miljoner euro (enligt prisnivån för MAKU-index 136,7). Beloppen anges
utan mervärdesskatt. Bidrag betalas för momsfria utgifter. Trafikverket är statsbidragsmyndighet.

I enlighet med Esbo stads beslut genomförs projektet av Länsimetro Oy. Staten betalar bidrag till
Esbo stad, som betalar bidrag vidare till Länsimetro Oy. Byggarbetet inleds med finansiering som
Esbo stad ordnar. Esbo stad kommer också att garantera bolagets lån. Esbo stad ger på statens
vägnar bolaget ett bidrag som uppgår till 30 procent av de kostnader som uppkommer innan staten
betalar sin andel. Justerat med MAKU-index för augusti (137,9) uppgår statsbidraget till ca 242
miljoner euro. De understödsberättigade utgifterna omfattar sådana planerings- och byggkostna-
der som ingår i kostnadsförslaget på 801 miljoner euro och som föranleder utgifter år 2014 när
projektet inleds. Staten betalar bidrag i efterskott enligt de faktiska byggkostnaderna enligt föl-
jande: år 2017 83 miljoner euro (för utgifterna 2014—2016), år 2018 80 miljoner euro (för utgif-
terna 2017), år 2019 65 miljoner euro (för utgifterna 2018) och år 2020 14 miljoner euro (för ut-
gifterna 2019). Liksom i den första fasen tar Länsimetro Oy ut en bruksersättning av HRT efter
att investeringen är klar. Av HRT tas det inte ut några som helst statsbidrag eller finansierings-
kostnader i samband med betalning av bidrag i efterskott.

En förutsättning för att statsbidrag ska beviljas är att Esbo förbinder sig att planera volymen av
och kvaliteten på bostadsproduktionen i området i enlighet med statsrådets principbeslut. 

Projektet omfattar dessutom byggande av filer för kollektivtrafik i det trafikledsnät som staten an-
svarar för, samt anslutningsarrangemang, vars kostnader beräknas uppgå till ca 20 miljoner euro.
Dessa ingår inte i fullmakten. Planeringen av dem är har precis inletts, och beslut om deras ge-
nomförande och om kostnadsfördelningen fattas när planeringen är klar. Dessutom genomför sta-
den ombyggnad av gatunätverket till ett belopp av 125 miljoner euro.

2015 budget 88 713 000
2014 budget 55 744 000
2013 bokslut 24 000 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anord-
ningar på flygfälten i Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michel samt för utgifter för underhåll. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.
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För att bidraget ska beviljas förutsätts det att en anmälan om statligt stöd lämnas till kommissio-
nen och att kommissionen godkänner stödet på basis av riktlinjerna om statligt stöd  till flygplat-
ser och flygbolag (2014/C/99/03). Maximibeloppet för bidraget samt stödkriterierna beror på
kommissionens godkännande.

2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 000 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  340 141 000  euro.

Fullmakt

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föran-

leds staten (euro)

Vägprojekt
Rv 6 Villmanstrand—Imatra 177 000 000
Rv 4 vid Kemi inklusive broar 74 000 000
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 80 000 000
Rv 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Rv 6 vid Joensuu 47 100 000
E18 Fredrikshamns omfartsväg 180 000 000
Rv 8 Smedsby omfartsväg 55 000 000
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 75 500 000
E18 Forsby—Kotka, separat projekt 37 000 000
Rv 8 Åbo—Björneborg 92 500 000
Anslutningsförbindelser för Västmetron 19 900 000
Rv 4 vid Rovaniemi 25 000 000
Rv 5 vid S:t Michel 27 000 000
Lv 101 förbättring av Ring I 32 000 000
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 76 000 000
Förbättring av lv 148 vid Kervo 13 000 000
Rv 3 planskild anslutning i Arolammi 6 000 000
Sv 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
 
Banprojekt
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 24 000 000
Förbättrande av servicenivån i Mellersta Böle 50 000 000
Ringbanan 509 000 000
Österbottenbanan 674 000 000
Mellersta Böle, ett nytt spår i väster 40 000 000

Vattenledsprojekt
Havsfarleden till Jakobstad 11 400 000
Havsfarleden till Nystad 11 000 000
Havsfarleden till Raumo 20 000 000



31.1072

F ö r k l a r i n g :  Första stycket i beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under mo-
mentet i budgetpropositionen, och tabellen i fullmakten i beslutsdelen ersätter tabellen Trafik-
ledsprojekt från tidigare budgetår i fullmakten i beslutsdelen under momentet i budgetpropositio-
nen.

Jämfört med det anslag på 338 501 000 som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 640 000 euro. I detta belopp har som ett tillägg som föranleds av en precisering av den fullmakt
som föreslogs i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014 beaktats 4 000 000 euro för det
separata projektet E18 Forsby—Kotka och 9 500 000 euro för Ringbaneprojektet.

Dessutom har som tillägg beaktats en precisering på 835 000 euro av Seinäjoki stads finansiering
för projektet Seinäjoki östra omfartsväg, och som avdrag beaktats 4 786 000 euro som föranleds
av att Kotka stads finansieringsandel riktats förbi staten direkt till entreprenörerna inom det sepa-
rata projektet E18 Forsby—Kotka, samt 4 000 000 euro som föranleds av att Esbo stads finansie-
ringsandel riktats direkt till entreprenörerna inom projektet för anslutningsförbindelser för Väst-
metron. Motsvarande ändringar har beaktats i dimensioneringen av inkomstposten under moment
12.31.10.

Som avdrag har också beaktats 849 000 euro som föranleds av en ändring av anslagsbehovet
inom projekten och 3 060 000 euro i överföring av anslag för annan planering av utvecklingspro-
jekt till moment 31.30.63 för understöd för planeringen av spårtrafikprojekt i de stora stadsregi-
onerna.

Till följd av ovannämnda ändringar ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som föran-
leds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten enligt följande:

Gemensamma trafikledsprojekt
Rv 14 Nyslotts centrum, 1 fasen 20 000 000
Rv 14 Nyslotts centrum, 2 fasen 80 000 000

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föran-

leds staten (euro)

Projekt

Godkända
Färdigt

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal mn €

Den ext.
finansiering-

ens andel
av fullmak-
ten att ingå

avtal
mn €

Beräknad
använd-

ning
mn €

Anslag
2015
mn €

Behov av
finansie-

ring
senare

mn €

Oavslutade trafikledsprojekt
Vägprojekt
E18 Fredrikshamns omfartsväg Budget

2011 2015 180,0 5,2 155,3 11,2 13,5
Rv 8 Smedsby omfartsväg Budget

2011 2014 55,0 51,0 4,0 -
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg Budget

2011 2016 75,5 2,8 41,1 24,6 9,8
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E18 Forsby—Kotka, separat 
projekt

Budget
2012/

III tilläggs-
budg. för

2014 2015 37,0 18,4 21,0 11,2 -
Rv 8 Åbo—Björneborg Tilläggs-

budg. 2013 2018 92,5 2,5 30,6 33,5 25,9
Anslutningsförbindelser för 
Västmetron

Tilläggs-
budg.
2013/

Tilläggs-
budg. 2014 2015 19,9 6,8 7,2 5,9 -

Rv 4 vid Rovaniemi Budget
2014 2016 25,0 2,0 5,0 14,0 4,0

Rv 5 vid S:t Michel Budget
2014 2017 27,0 3,0 2,0 10,0 12,0

Lv 101 förbättring av Ring I Budget
2014 2018 32,0 6,0 5,5 20,5

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand Tilläggs-
budg. 2014 2018 76,0 1,5 3,0 71,5

Banprojekt
Ringbanan Budget

2009/
Tilläggs-

budg.
2013/

Tilläggs-
budg.
2014/

III tilläggs-
budg. för

2014 2015 509,0 22,5 485,2 23,8 -
Österbottenbanan Budget

2011/
III tilläggs-

budg. för
2011 2017 674,0 414,2 166,7 93,1

Mellersta Böle, ett nytt spår i 
väster

Budget
2014 2020 40,0 5,0 4,0 31,0

Vattenledsprojekt
Havsfarleden till Jakobstad Budget

2009 2015 11,4 9,3 2,1 -

Projekt

Godkända
Färdigt

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal mn €

Den ext.
finansiering-

ens andel
av fullmak-
ten att ingå

avtal
mn €

Beräknad
använd-

ning
mn €

Anslag
2015
mn €

Behov av
finansie-

ring
senare

mn €
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Havsfarleden till Raumo II tilläggs-
budg. för

2014 2017 20,0 1,0 19,0

Gemensamma trafikledspro-
jekt
Planering av Centrumslingan Budget

2012 6,8 27,0 2,0 11,0
Annan planering av utvecklings-
projekt - 4,9 -
Oavslutade trafikledsprojekt 
sammanlagt 1 874,3 70,0 1 262,4 326,4 311,3

Nya trafikledsprojekt
Rv 3 Tammerfors—Vasa 
(Laihela), 1 fasen

Budget
2015 2017 27,0 - 2,0 25,0

Rv 22 
Uleåborg—Kajana—Vartius

Budget
2015 2017 15,0 2,7 12,3

Triangelspåret i Riihimäki Budget
2015 2016 10,0 - 4,5 5,5

Utökning av kapaciteten på 
banavsnittet Helsingfors—Riihi-
mäki, 1 fasen

Budget
2015 2019 150,0 - 2,0 148,0

Bennäs—Jakobstad, 
elektrifiering

Budget
2015 2017 4,0 0,5 3,5

Förflyttning av Nyslotts 
djupfarled

Budget
2015 2018 40,0 - 2,0 38,0

Nya trafikledsprojekt 
sammanlagt 246,0 - 13,7 232,3
Oavslutade och nya trafikleds-
projekt sammanlagt 2 120,3 70,0 1 262,4 340,1 543,6

Projekt

Godkända
Färdigt

för trafik

Fullmakt
att ingå

avtal mn €

Den ext.
finansiering-

ens andel
av fullmak-
ten att ingå

avtal
mn €

Beräknad
använd-

ning
mn €

Anslag
2015
mn €

Behov av
finansie-

ring
senare

mn €

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

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

Oavslutade trafik-
ledsprojekt 319 500 176 700 75 400 72 200 643 800
Nya trafikledsprojekt 13 700 66 500 70 500 95 300 246 000
Utgifter 
sammanlagt 333 200 243 200 145 900 167 500 889 800
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2015 budget 340 141 000
2014 III tilläggsb. 14 111 000
2014 II tilläggsb. 48 000 000
2014 I tilläggsb. 16 500 000
2014 budget 393 641 000
2013 bokslut 369 303 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Trafikverket ges rätt att ingå nya avtal om planering och utbyggnad av en vägförbindelse och en
led för lätt trafik till Fennovoima från riksväg 8 till gränsen för kärnkraftverksområdet så att detta
föranleder staten utgifter till ett belopp av högst 7 400 000 euro. Staten betalar emellertid belop-
pet till projektets finansiär först när två år förflutit från mottagandet av byggentreprenaden av vä-
gen. Beloppet betalas i en enda post utan ränta och en förutsättning är att byggnadsarbete vid
kärnkraftverket pågår.

F ö r k l a r i n g :  Det stycke i beslutsdelen som gäller fullmakter blir första stycket i den del av
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen som gäller fullmakter så, att det nuvarande
första stycket i fullmaktsdelen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir andra
stycket i fullmaktsdelen.

Som motivering till det nya projektet föreslås följande:

Vägförbindelse till Fennovoima
Inom ramen för projektet byggs en ca 4,0 km lång vägförbindelse och led för lätt trafik från riks-
väg 8 till gränsen för kärnkraftverksområdet. Projektet omfattar den väg som byggs samt anslut-
ningsarrangemang vid riksväg 8. De beräknade planeringskostnaderna för vägförbindelsen är 0,4
miljoner euro, varav staten betalar hälften och utbyggnadskostnaderna är 7,2 miljoner euro, vilka
staten betalar i sin helhet inklusive mervärdesskatt.

 Projektet byggs enligt en efterfinansieringsmodell. 

Projekt

Godkända
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €

Beräknad
användning

mn €
Anslag

2015 mn €

Behov av
finansiering
senare mn €

Oavslutade trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 12 Tammerfors strandled Budget

2012/
Tilläggs-

budg.
2013 2017 61,0 - 5,0 56,0

E18 Ring III, 2 fasen Budget
2013/

Tilläggs-
budg.
2013 2016 110,0 22,0 17,0 51,0
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2015 budget 22 000 000
2014 budget 25 000 000
2013 bokslut 120 827 000

20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  49 589 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 48 594 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
995 000 euro. I detta belopp har beaktats 990 000 euro som föranleds av kraven på övervakning
av efterlevnaden av det svaveldirektiv som träder i kraft den 1 januari 2015 samt 5 000 euro som
föranleds av lönejusteringar. 

Totalkostnaderna för de åtgärder som ska vidtas för efterlevnadskontrollen, dvs. det s.k. bered-
skapspaketet för övervakningen, bedöms vara sammanlagt 2 miljoner euro åren 2014—2017. I
totalkostnaderna ingår 600 000 euro som beviljades för inledandet av åtgärder för att övervaka
efterlevnaden av svaveldirektivet i den tredje tilläggsbudgeten för år 2014, och som omfattar an-
skaffning av mobil utrustning och behövlig programvara som ska placeras i två flygplan samt åt-
gärder för att sätta systemet i funktionsdugligt skick.  Beredskapspaketet för år 2015 består av två
delar och baserar sig på tjänsteupphandling. Tjänsten tillhandahålls med hjälp av fast övervak-
ningsutrustning (3 st.) som tjänsteproducenten anskaffar och placerar ut i fyrar samt genom att
utnyttja gränsbevakningsväsendets flygmateriel. Priset på tjänsten uppgår därme till sammanlagt

Oavslutade trafikledsprojekt 
sammanlagt 171,0 22,0 22,0 107,0

Nya trafikledsprojekt
Vägförbindelse till Fennovoima 2015 7,4 - - 7,4
Pågående och nya 
trafikledsprojekt sammanlagt 178,4 22,0 22,0 114,4

Projekt

Godkända
Färdigt för

trafik

Fullmakt att
ingå avtal

mn €

Beräknad
användning

mn €
Anslag

2015 mn €

Behov av
finansiering
senare mn €

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

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

Oavslutade trafikledsprojekt 22 000 56 000 51 000 - 129 000
Nya trafikledsprojekt - - 7 400 - 7 400
Sammanlagt 22 000 56 000 58 400 - 136 400
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990 000 euro under det år då verksamheten inleds. Anslagsbehovet åren 2016—2017 är samman-
lagt 400 000 euro. 

2015 budget 49 589 000
2014 III tilläggsb. 600 000
2014 budget 47 613 000
2013 bokslut 42 562 000

40. Försöket med skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  3 000 000  euro.

Anslaget får användas för betalning av bidrag för anskaffning av en ny personbil i enlighet med
lagen om försök med skrotningspremie för fordon.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon. Det föreslås att ett i
propositionen avsett tidsbundet program med en skrotningspremie för fordon ska genomföras i
Finland under perioden 1.7.—31.12.2015. 

Den som köper en ny bil och som lämnar in en minst tio år gammal bil för skrotning till en laglig
återvinningsstation ska ha rätt till skrotningspremie. Enligt förslaget ska köparen få en gottgörelse
på 1 000 euro i samband med köp av en ny, utsläppssnål bil (CO2-utsläpp på högst 120g/km).
Skrotningspremien ska bestå av ett bidrag på 1 000 euro som betalas i form av statsandel, samt
av en premie som bilbranschen frivilligt betalar. Avsikten är att skrotningspremien ska betalas en-
dast en gång för en bil, och endast till fysiska personer. Normal bilskatt ska betalas för de bilar
som det betalas gottgörelse för.

Trafiksäkerhetsverket ska ansvara för beviljandet av och övervakningen av skrotningspremien.

Försöket syftar till att främja en förnyelse av bilbeståndet. Samtidigt minskar det utsläppen från
fordonstrafiken och förbättrar trafiksäkerheten. De nya bilarna är betydligt utsläppssnålare och
har också trafiksäkerhetsmässigt bättre utrustning än de skrotfärdiga bilarna.

Man bedömer att försöket kommer att öka försäljningen av nya bilar med ca 3 000 bilar. 

Skrotningsprogrammet ska godkännas av kommissionen innan det inleds.

2015 budget 3 000 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  101 959 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.
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Jämfört med det anslag på 98 899 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 060 000 euro. Beloppet är en överföring av anslag för annan planering av utvecklingsprojekt
från moment 31.10.77 och är avsett för understöd för planeringen av spårvägsprojekt i de stora
stadsregionerna.

2015 budget 101 959 000
2014 I tilläggsb. 300 000
2014 budget 102 543 000
2013 bokslut 100 243 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

20. Främjande av ny teknik och nya affärsmodeller (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  300 000  euro.

Anslaget får användas för förstudier som gäller en ny undervattenskabel för datakommunikation
som ska förena Europa och Asien via Nordostpassagen. 

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen. 

2015 budget 300 000

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  20 000 000  euro.

Anslaget får användas

1) för beviljande av understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebran-
schen

2) för beviljande av lån för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen 

3)  för innovationspriser som mediebranschen delar ut till företag och andra sammanslutningar
och till fysiska personer

4) till  betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av ordnandet av innovationstävlingar samt
till betalning av Innovationsfinansieringsverket Tekes konsumtionsutgifter som avser innova-
tionsfrämjande åtgärder och aktiveringsåtgärder i mediebranschen.

Understöd får beviljas på grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet och i
enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse,
till företag och andra sammanslutningar samt till forsknings-, utvecklings- och innovationspro-
jekt i mediebranschen som drivs av organisationer och högskolor som omfattas av statens budge-
tekonomi samt motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver
offentlig forskning. 

Lån får beviljas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
(449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och i enlighet
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med kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, till före-
tag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i medie-
branschen. Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet
misslyckas tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte har
Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms ge-
nom statsrådets förordning. Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen
kan betalas ut i förskott.

Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet
betalas med medel under moment 31.01.29. 

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. I fråga om punkt 4 budgeteras anslaget
enligt prestationsprincipen.

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

Syftet med innovationsstödet till medierna är att främja strukturomvandlingen i mediebranschen
och stödja skapandet och utvecklandet av nya, internationellt konkurrenskraftiga journalistiska
innehålls-, tjänste- och lösningskoncept i ett digitalt medielandskap.

Planeringen av ordnandet av en innovationstävling i anslutning till innovationsstödet till medier-
na pågår fortfarande. Man har exempelvis inte ännu beslutat om beloppet av de pris som ska delas
ut. Därför är det svårt att för närvarande exakt fastställa det totala beloppet av tävlingspriserna.
För att säkerställa att projektet framskrider på ett smidigt sätt är det motiverat att det inte föreslås
någon uppskattning av beloppet i beslutsdelen utan att det tas in i följande tabell: 

2015 budget 20 000 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  45 428 000  euro.

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

Tillägget på 13 000 euro jämfört med det belopp på 45 415 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget (1 000 euro)

Understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i 
mediebranschen 9 500
Lån för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen 9 500
Priser för innovationstävlingar 220
Ordnande av innovationstävlingar samt andra innovationsfrämjande åtgärder 
och aktiveringsåtgärder i mediebranschen 780
Sammanlagt 20 000
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2015 budget 45 428 000
2014 I tilläggsb. 1 530 000
2014 budget 47 366 000
2013 bokslut 47 197 000



81

Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  40 725 000  euro.

Anslaget får även användas

4) till betalning av priset i bioraffinaderiplaneringstävlingen. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen blir 4 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 53 109 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
12 384 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 10 383 000 euro (-33 årsv.) i överföring
som föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet till moment 23.01.01, 1 362 000
euro (-12 årsv.) i överföring av utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader till mo-
ment 32.01.02, 640 000 euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för nio årsverken till
moment 32.01.02 för det riksomfattande utvecklings- och förvaltningscenter som inrättas den 1
januari 2015 och 15 000 euro i överföring av utgifter för genomförandet av EU:s fond för euro-
peiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) till moment 30.20.03, och som tillägg
16 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 40 725 000
2014 III tilläggsb. 1 680 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 54 110 000
2013 bokslut 60 816 000

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

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  213 161 000  euro.

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



32.0182

Jämfört med det belopp på 209 207 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
3 954 000 euro, varav 1 800 000 euro föranleds av ett tillägg av engångsnatur för de uppgifter
som krävs vid skiftet av EU:s programperioder, 1 362 000 euro (12 årsv.) i överföring av utbild-
nings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader från moment 32.01.01, 640 000 euro i över-
föring av löneutgifter och andra utgifter för nio årsverken från moment 32.01.01 för det utveck-
lings- och förvaltningscenter som inrättas den 1 januari 2015, 67 000 euro i överföring av löne-
utgifter och andra utgifter för ett årsverke från moment 30.01.01 och 85 000 euro som föranleds
av lönejusteringar. 

2015 budget 213 161 000
2014 III tilläggsb. 390 000
2014 I tilläggsb. -1 152 000
2014 budget 215 897 000
2013 bokslut 215 204 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas  88 961 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 57 996 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
30 965 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 32 600 000 euro på grund av att mervär-
desskatteutgifterna är större än beräknat och som avdrag 1 635 000 euro i överföring till moment
23.01.29.

2015 budget 88 961 000
2014 III tilläggsb. 35 000 000
2014 budget 81 692 000
2013 bokslut 85 910 083

88. Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  42 000 000  euro.

Anslaget får användas för höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital
med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de fordringar och de skulder som med stöd av
lagen om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till ak-
tiebolag (762/2014) överförs till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen.

I enlighet med lagen om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknik-
centralen till aktiebolag (762/2014) ska den egendom och de immateriella rättigheter som centra-
lerna har i sin besittning samt deras affärsverksamhet, i fråga om de verksamheter som överförs,
överlåtas till aktiebolaget Teknologiska forskningscentralen VTT Ab som ska fortsätta verksam-
heten den 1 januari 2015. Vid bolagiseringen ska principer som gäller verksamhetsöverlåtelse till-
lämpas, varvid överlåtelsen av egendomen till bolaget sker som apport mot aktier. Bolaget svarar
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också primärt för sådana skuld-, hyres-, service-, anskaffnings- och leveransavtal som Teknolo-
giska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen har ingått under sin verksamhetstid och
som gäller den egendom och verksamhet som överlåts till bolaget.

Anslaget används för höjande av bolagets eget kapital motsvarande beloppet för skillnaden mel-
lan de fordringar och de skulder (nettofordringar) som överförs till bolaget. Anslaget betalas inte
till bolaget, utan det är en del av beloppet av den apportegendom som överförs till bolaget. Net-
tobeloppet av de försäljningsfordringar och leverantörsskulder samt övriga motsvarande ford-
rings- och skuldposter som överlåts till bolaget beräknas vara 42 000 000 euro i bokslutet för
2014. 

2015 budget 42 000 000

20.  Närings- och innovationspolitik

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  36 110 000  euro. 

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

Tillägget på 12 000 euro jämfört med det belopp på 36 098 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar. 

2015 budget 36 110 000
2014 budget 37 974 000
2013 bokslut 39 314 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  40 372 000  euro.

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

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det belopp på 40 362 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 40 372 000
2014 I tilläggsb. -160 000
2014 budget 41 284 000
2013 bokslut 40 639 000

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

Anslaget och fullmakten får användas

5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens bud-
getekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapssprid-
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ning utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning, som
främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande,
affärskompetens och annan kompetens som är betydelsefull med tanke på näringslivets och sam-
hällets utveckling.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Användningen av fullmakten och anslaget utvidgas till att även omfatta organisationer för kun-
skapsspridning.

2015 budget 366 871 000
2014 budget 405 320 000
2013 bokslut 430 661 200

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas  51 342 000  euro.

Anslaget får användas i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning
om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och fö-
retags internationalisering (1301/2010) som allmänt understöd 

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt un-
derstöd 

Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsun-
derstöd som ministeriet meddelar användas som specialunderstöd.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, det andra stycket i beslutsdelen ersätter rubriken för det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, det tredje stycket i beslutsdelen er-
sätter rubriken för det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det
fjärde stycket i beslutsdelen ersätter rubriken för det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen. 

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 49 342 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är avsett att användas för att säkerställa verksamheten i Finpro ry.

Dessutom preciserar rubrikändringarna den rättsliga grunden för beviljandet av understöd.

2015 budget 51 342 000
2014 III tilläggsb. —
2014 II tilläggsb. 6 300 000
2014 I tilläggsb. 29 000 000
2014 budget 26 637 000
2013 bokslut 36 122 000
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47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

2015 budget 54 338 000
2014 III tilläggsb. —
2014 budget 52 722 000
2013 bokslut 60 310 400

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

Under momentet beviljas  109 020 000  euro.

Av anslaget får som ett allmänt understöd till bolaget, som finansiering enligt bolagslagen använ-
das

1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som
bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och sam-
finansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet,
teknologilicensiering och generering av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfi-
nansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella
mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormalla-
boratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik

2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för
lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet
än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen
(1501/1993).

Anslaget får användas som specialunderstöd för investeringar i och ibruktagande av anordningar
för försöksverksamhet med förnybara energikällor.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 1 och 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1
och 2 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje och
fjärde stycket i beslutsdelen fogas som tredje och fjärde stycke till beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 310 000 euro jämfört med det belopp på 105 710 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av specialunderstödet för investeringar i och ibruktagande av anordning-
ar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.

2015 budget 109 020 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsga-
ranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och genom
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förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, för företag och andra samman-
slutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovations-
verksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster
samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in
medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om projektets genomförande eller det
ekonomiska utnyttjandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Tekes rätt att på ansökan av
låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning.
Stora företag kan beviljas lån endast av mycket tungt vägande skäl speciellt när lånevillkoret för
riskexponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan fastställas på
förhand.

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

Texten i beslutsdelen har ändrats så att den motsvarar de begrepp som används i lagstiftningen.

2015 budget 140 500 000
2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. 24 600 000
2014 budget 90 400 000
2013 bokslut 101 511 668

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  153 886 000  euro.

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

Tillägget på 48 000 euro jämfört med det belopp på 153 838 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av lönejusteringar. 

2015 budget 153 886 000
2014 III tilläggsb. 165 000
2014 I tilläggsb. 2 500 000
2014 budget 156 961 000
2013 bokslut 160 975 000

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

Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas ännu år 2015 till ett belopp av högst 25 000 000 euro. 
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F ö r k l a r i n g :  Stycket i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter det andra styck-
et i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen. 

Ändringen av fullmakten gör det möjligt att bevilja stöd till ett belopp av 25 000 000 euro, vilket
motsvarar en uppskattning av den bevillningsfullmakt som blir oanvänd 2014. Det beräknas att
10 000 000 euro mer överförs i fullmakter till 2015 till följd av den tilläggsfullmakt på 7 000 000
euro som beviljats i den andra tilläggsbudgeten för 2014 och till följd av ändringen av lagen om
statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet samt till följd av sådana systemförändring-
ar som föranleds av att programperioden för EU:s strukturfonder byts till följd av vilket NTM-
centralerna inte har kunnat bevilja stöd.

2015 budget 24 980 000
2014 II tilläggsb. 500 000
2014 budget 29 239 000
2013 bokslut 24 176 476

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas

5) till betalning av lönesubvention i enlighet med 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice till ett belopp av högst 2 000 euro i månaden per person samt till be-
talning av semesterpremie motsvarande högst 65 procents arbetstid

13) till betalning av arvoden till ett belopp av högst 4 000 000 euro till privata serviceproducenter
som till personer i lönesubventionerat arbete på övergångsarbetsmarknaden skaffar antingen en
arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden eller en lönesubventionerad arbetsplats i ett företag.

F ö r k l a r i n g :  Punkt 5 i beslutsdelen ersätter punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 13 i beslutsdelen fogas som punkt 13 till det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Laghänvisningen i punkt 5 har uppdaterats så att den motsvarar den regeringsproposition om änd-
ring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som lämnats till riksdagen.

Avsikten är att det anslag som avses i punkt 13 i beslutsdelen ska användas i regionala pilotpro-
jekt för att effektivisera övergången från övergångsarbetsmarknaden till den öppna arbetsmark-
naden eller till lönesubventionerat arbete i företag.

2015 budget 563 899 000
2014 II tilläggsb. 3 000 000
2014 I tilläggsb. -2 500 000
2014 budget 503 975 000
2013 bokslut 579 254 000

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  10 820 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen. 

Tillägget på 4 000 euro jämfört med det belopp på 10 816 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar. 

2015 budget 10 820 000
2014 budget 11 362 000
2013 bokslut 10 936 727

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  18 613 000  euro.

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

Tillägget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 18 607 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar. 

2015 budget 18 613 000
2014 budget 18 557 000
2013 bokslut 18 230 000

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  2 572 000  euro.

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

Avdraget på 7 000 euro jämfört med det belopp på 2 579 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av en överföring till moment 26.01.50. 

2015 budget 2 572 000
2014 budget 2 080 000
2013 bokslut 2 001 939

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

62. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt
som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten,
i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondspro-
jekt och i de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt 16 § i lagen om ut-
veckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)
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5) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande
av skärgårdens utveckling (494/1981).

F ö r k l a r i n g :  Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5
till det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Ändringarna gör det möjligt att använda anslaget till skärgårdsdelegationens verksamhet och till
forsknings- och utvecklingsprojekt enligt det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet.

2015 budget 1 623 000
2014 budget 2 273 000
2013 bokslut 2 273 000

60.  Energipolitik

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  214 000 000  euro.

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

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 204 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att skatten på torv sänks till 3,4 euro/MWh och en motsvarande nivå-
förändring görs i produktionsstödet för förnybar energi som produceras med skogsflis. Genom
dessa ändringar kan man på kort sikt säkerställa de inhemska bränslenas konkurrenskraft i förhål-
lande till stenkol. 

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energi-
källor (1396/2010). Samtidigt inleder arbets- och näringsministeriet beredningen av en reform av
systemet med produktionsstöd så att användningen av sådan ved som lämpar sig för en högre för-
ädlingsgrad inte ökar inom elproduktionen, om skattenivån för torv sänks ytterligare vid ingången
av 2016.

2015 budget 214 000 000
2014 III tilläggsb. -20 000 000
2014 budget 144 400 000
2013 bokslut 57 532 024
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH  HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  30 712 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 38 353 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 641 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 7 439 000 euro (-27 årsv.) i överföring
som föranleds av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet till moment 23.01.01, och 294 000
euro i överföring av löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig på hälsoområdet vid
Finlands ständiga representation i Genève till moment 24.01.01. Som tillägg har beaktats 80 000
euro i överföring från moment 33.70.21 och 12 000 euro som föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 30 712 000
2014 III tilläggsb. 320 000
2014 I tilläggsb. -154 000
2014 budget 40 990 000
2013 bokslut 41 030 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas  18 959 000  euro.

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

Avdraget på 1 135 000 euro jämfört med det belopp på 20 094 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 23.01.29.

2015 budget 18 959 000
2014 budget 20 900 000
2013 bokslut 19 106 003
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02.  Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  14 441 000  euro.

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

Tillägget på 4 000 euro jämfört med det belopp på 14 437 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 14 441 000
2014 III tilläggsb. 75 000
2014 budget 16 277 000
2013 bokslut 13 842 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  12 465 000  euro.

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

Tillägget på 5 000 euro jämfört med det belopp på 12 460 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 12 465 000
2014 III tilläggsb. 295 000
2014 I tilläggsb. 270 000
2014 budget 11 771 000
2013 bokslut 12 165 000

03.  Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  60 412 000  euro.

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

Tillägget på 19 000 euro jämfört med det belopp på 60 393 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 60 412 000
2014 III tilläggsb. 150 000
2014 budget 67 953 000
2013 bokslut 70 051 000



33.2092

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  174 000 000  euro.

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

Avdraget på 15 000 000 euro jämfört med det belopp på 189 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en höjning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och den där-
av följande ökningen av intäkterna av arbetslöshetsförsäkringspremierna. Löntagares arbetslös-
hetsförsäkringspremie för 2015 är 0,65 procent.

2015 budget 174 000 000
2014 III tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 244 480 000
2013 bokslut 199 850 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  1 418 000 000  euro.

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

Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 428 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av regeringens proposition med förslag till lag om sektorsövergripan-
de samservice som främjar sysselsättningen och till vissa lagar som har samband med (RP 183/
2014 rd), som har samband med budgetpropositionen. Avdraget föranleds av att antalet långtids-
arbetslösa ökat mer än beräknat, vilket påverkar kommunernas finansieringsandel i arbetsmark-
nadsstödet för långtidsarbetslösa.

2015 budget 1 418 000 000
2014 III tilläggsb. 183 200 000
2014 budget 1 390 800 000
2013 bokslut 1 340 780 142

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  73 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpro-
positionen.

Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 63 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en ändring av behovskalkylen.
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2015 budget 73 000 000
2014 III tilläggsb. 7 840 000
2014 budget 55 160 000
2013 bokslut 55 399 619

30.  Sjukförsäkring

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

Under momentet beviljas  1 225 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpro-
positionen.

Avdraget på 20 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 245 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av en ändring av behovskalkylen.

2015 budget 1 225 000 000
2014 III tilläggsb. -20 000 000
2014 budget 1 288 200 000
2013 bokslut 1 208 133 512

40.  Pensioner

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar 
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas  3 735 500 000  euro.

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

Avdraget på 6 500 000 euro jämfört med det belopp på 3 742 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av den reform av handikappförmånerna som träder i kraft från den 1
juni 2015. I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till
riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner (570/
2007). Lagen föreslås bli ändrad så att det i samband med beviljande av förmånen görs en klarare
bedömning än tidigare av sökandens behov av stöd, och så att det i lagen föreskrivs närmare om
vilka specialkostnader som föranleds av sjukdom, lyte eller skada som ska beaktas när handi-
kappförmåner beviljas. 

2015 budget 3 735 500 000
2014 III tilläggsb. -19 000 000
2014 budget 3 749 500 000
2013 bokslut 3 709 896 890
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60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra
utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  7 000 000  euro.

Anslaget får användas

6) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för kostnader som föranleds av genomförandet av ser-
vicestrukturreformen inom social- och hälsovården.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken samt till betal-
ning av andra utgifter på grund av detta.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 6 till
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i be-
slutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 000 000 jämfört med det belopp på 2 000 000 som föreslås i budgetpropositionen
föranleds av kostnader som hänför sig till genomförandet av servicestrukturreformen inom soci-
al- och hälsovården. Reformen kräver omfattande omläggningar av uppgifter och funktioner som
ska genomföras under en tvåårig övergångsperiod 2015—2017. 

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken åren 2015—
2017 för genomförande av reformen. Behövlig personal anställs på viss tid i huvudsak till regio-
nerna men vid behov även till social- och hälsovårdsministeriet.

2015 budget 7 000 000
2014 budget 11 500 000
2013 bokslut 17 900 000

70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  27 449 000  euro. 

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

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det belopp på 27 439 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av lönejusteringar.

2015 budget 27 449 000
2014 budget 27 840 000
2013 bokslut 27 606 000
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21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  850 000  euro. 

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/
1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989), strålskyddslagen (592/1991) och
lagen om kosmetiska produkter (22/2005), för forskning kring hälsoövervakningen och för vida-
reutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering
inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

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

Avdraget på 80 000 euro jämfört med det belopp på 930 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av en överföring till moment 33.01.01. 

I budgetpropositionen konstateras det i beslutsdelen till momentet att anslaget också får användas
till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra utgifter på
grund av detta. Med anslag under momentet har betalats löneutgifter för en person. Dessa utgifter
överförs så att de i fortsättningen betalas med anslag under moment 33.01.01. Uppgiften i fråga
sköts varaktigt vid ministeriet. I administrativt hänseende är det därför ändamålsenligt att det sär-
skilda löneanslaget på 80 000 euro hänförs till social- och hälsovårdsministeriets omkostnader. 

2015 budget 850 000
2014 budget 930 000
2013 bokslut 930 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  31 102 000  euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket för
följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, för-
packningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav,
tungmetallhalter och märkningar 

2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anlägg-
ningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter
ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser 

3) CE-märkta byggprodukter

4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter
i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke, till ersättningar till Säkerhets- och ke-
mikalieverket (Tukes) för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av
statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sam-
manslutningar som bedriver forskningsverksamhet.

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

Jämfört med det anslag på 34 605 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
3 503 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 3 850 000 euro (-13 årsv.) i överföring till
moment 23.01.01 med anledning av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet och som tillägg
340 000 euro för marknadskontrollen av ej CE-märkta byggprodukter och 7 000 euro med anled-
ning av lönejusteringar. 

Avsikten är att marknadskontrollen utvidgas så att den också omfattar andra än CE-märkta bygg-
produkter.
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2015 budget 31 102 000
2014 III tilläggsb. —
2014 budget 37 008 000
2013 bokslut 34 293 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på  32 061 000  euro.

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

Jämfört med det anslag på 29 513 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 548 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 118 000 euro i överföring av centralise-
rade utgifter för IKT till moment 23.01.01 med anledning av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet samt som tillägg 2 610 000 euro i överföring från moment 35.01.21 som finansie-
ringsandel 2015 för genomförande av projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring
och distribution av miljöinformation, 45 000 euro som återbetalning av produktivitetsminskning-
arna och 11 000 euro med anledning av lönejusteringar.

För miljöförvaltningens centraliserade IKT-verksamhet används efter överföringen 2 542 000
euro.

2015 budget 32 061 000
2014 budget 30 655 000
2013 bokslut 31 142 000

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  1 197 000  euro.

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

Avdraget på 2 610 000 euro jämfört med det belopp på 3 807 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 35.01.04 med anledning av utvecklingsprojektet Enviba-
se. Finlands miljöcentral bereder och samordnar projektet. 

2015 budget 1 197 000
2014 budget 1 490 000
2013 bokslut 1 886 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  6 473 000  euro.

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

Avdraget på 622 000 euro jämfört med det belopp på 7 095 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.29.
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2015 budget 6 473 000
2014 budget 7 600 000
2013 bokslut 7 649 756

10.  Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 

— På Natura 2000-områden och andra skyddsområden genomför Forststyrelsen vård-, restaure-
rings- och andra skyddsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning
samt ekosystemtjänsternas funktion. Forststyrelsen följer också effekterna av vidtagna åtgärder
och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd.

— Forststyrelsen förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och na-
turtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget
om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt.

— Forststyrelsen skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation
genom att förbättra servicen inom de naturskyddsområden som är viktiga med tanke på använd-
ningen och genom att rikta utvecklingsåtgärder bl.a. till servicen på Örö och Skanslandet-Kungs-
holmen och i de nya nationalparkerna Teijo och Etelä-Konnevesi.

— Forststyrelsen informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfal-
den och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det femte stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen. Ändringen tydliggör målen och underlättar rapporteringen om uppnåendet av
dem.

2015 budget 34 098 000
2014 I tilläggsb. 5 067 000
2014 budget 29 555 000
2013 bokslut 32 484 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  9 142 000  euro. 

Anslaget får även användas till betalning av kostnaderna i anslutning till lagring, borttransport
och förstöring samt annat oskadliggörande av avfall som lagrats i de lokaler och på den fastighet
som använts av ett företag som bedrivit hantering av industrikemikalieavfall till konkursboet
Green Tech Center Oy GCT, som är föremål för offentlig utredning. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir fjärde stycke.
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Jämfört med det anslag på 7 542 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 600 000 euro. 

Av tillägget föranleds 300 000 euro av avvärjandet av faran för miljöskada på konkursboet Green
Tech Center Oy GCT:s fastighet. För samma ändamål beviljades 2 000 000 euro i den fjärde till-
läggsbudgetpropositionen för 2013. Tillägget anses nödvändigt för att det ska vara möjligt att på
behörigt sätt slutföra avfallstömningen och oskadliggörandet av avfallet. Mängden avfall, ca
1 670 ton, har preciserats till en något större mängd än beräknat. Dessutom har analysen av av-
fallet, ordnandet av förstöringen och bl.a. säkerställandet av arbetarskyddet visat sig medföra
mera arbete än beräknat.

Av tillägget föranleds 1 300 000 euro av statens finansieringsandel för det andra skedet av pro-
jektet för en förbindelsevattenledning och ett överföringsavlopp mellan Östermark, Närpes och
Kaskö. Genom projektet genomförs det nationella programmet för avloppssystem, effektiviseras
behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse och annat avloppsvatten i området samt för-
bättras vattenförsörjningens driftssäkerhet. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå
till sammanlagt 10,2 miljoner euro, varav statens finansieringsandel uppgår till sammanlagt 3,1
miljoner euro och det andra skedet till 1 300 000 euro.

2015 budget 9 142 000
2014 budget 12 342 000
2013 bokslut 14 942 000

20.  Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
År 2015 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till
ett sammanlagt belopp av högst 40 000 000 euro. 

År 2015 får det av Statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tids-
bundna understöd för att främja bostadsområdens livskraft och för att förhindra segregation till
ett sammanlagt belopp av högst 8 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det femte stycket under punkten Un-
derstöd i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen
ersätter den första meningen i det tionde stycket under punkten Understöd i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.

Avsikten med tillägget på 5 000 000 euro jämfört med de reparationsunderstöd på 35 000 000
euro som föreslås i budgetpropositionen och tillägget på 4 000 000 euro jämfört med det områ-
desspecifika understöd till kommuner i tillväxtcentrum på 4 000 000 euro som föreslås i budgets-
propositionen är att främja tillväxten.
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2015 budget —
2014 II tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. —
2014 budget —
2013 bokslut —


