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REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN
TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en
tilläggsbudget för 2015.
Helsingfors den 12 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Budgetråd, biträdande budgetchef Juha Majanen
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2015.
Ekonomiska utsikter
Utvecklingsutsikterna för den internationella ekonomin är tudelade. Det är framför allt Förenta
staterna och Storbritannien som står för den ökade tillväxten inom världsekonomin. Däremot är
tillväxten i många tillväxtekonomier betydligt långsammare än vad som hittills varit fallet. Det
kommer att vara svårt för Ryssland att undvika en recession i år. Utvecklingen inom euroområdet
förutspås fortsättningsvis vara svag.
Finlands ekonomi började öka något i mitten av 2014 och tillväxten förutspås forsättningsvis vara
svag under innevarande år. En gradvis återhämtning inom exporten samt de ökande investeringarna stöder den ekonomiska återhämtningen. Den totala efterfrågan räcker endast till en ekonomisk tillväxt på knappt en procent i Finland i år.
Situationen på arbetsmarknaden försämras fortsättningsvis. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga
till 8,8 % även om sysselsättningen ökar med 0,1 % jämfört med året innan. Pristrycket försvagas
fortsättningsvis och inflationen stannar på 0,8 %, varav den skärpta indirekta beskattningens inverkan är knappt ½ procentenhet.
Den offentliga ekonomin uppvisar 2015 ett underskott redan sjunde året i följd. Tack vare anpassningsåtgärderna och den måttliga ekonomiska återhämtningen förbättras tillståndet för den offentliga ekonomin något i år. Underskottet är dock fortfarande betydande och de offentliga samfundens skuld kommer sannolikt att överskrida gränsen 60 %.
Inkomstposter
Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna sänks med sammanlagt 36 miljoner euro.
Kalkylen över skatteinkomster justeras efter att budgetpropositionen har lämnats, i enlighet med
riktlinjerna för ändringarna i skattegrunderna. Kalkylen över skatteinkomster sänks med sammanlagt 2,4 miljoner euro. Ändringarna i beskattningen av småskalig elproduktion minskar energiskatteintäkterna med ca 2 miljoner euro. Dessutom minskar ändringen av skatten för småbryggerier intäkterna från punktskatten på alkoholdrycker med ca 0,4 miljoner euro på årsnivå.
Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på ca 34 miljoner euro. Kalkylen över inkomsterna Europeiska garantifonden för jordbruket sänks med 19
miljoner euro. De minskade intäkterna från de avgifter för behandling av visum som fås från finska beskickningar i Ryssland beräknas minska inkomstposterna med ca 15 miljoner euro.
Balans och statsskulden
Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 36 miljoner euro och ökningen
av anslagen med 312 miljoner euro ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2015 behovet av statens
nettoupplåning med 348 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till 5,1 miljarder
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euro år 2015. Statsskulden beräknas vid utgången av 2015 uppgå till cirka 100 miljarder euro, vilket är cirka 48 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.
Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
2014
Godkänd
budget (bud2013 get+tilläggsBokslut
budgetar)

Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
— Skatteinkomster
— Övriga inkomster
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
— Nettoupplåning
— Skuldhantering

2015
2015
Godkänd Regeringens
2015
budget proposition Sammanlagt

54 587
1 737

54 846
1 738

53 864
1 766

312
-

54 177
1 766

46 172
38 740
7 432

47 847
39 559
8 288

49 143
39 911
9 232

-36
-2
-34

49 107
39 909
9 198

6 420
6 424
-4

6 999
7 049
-50

4 721
4 771
-50

348
348
-

5 069
5 119
-50

Ramen för valperioden
Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 214 miljoner euro. Nivån för
ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 182 miljoner euro.
Utgiftsramen för 2015 uppgick till 42 167 miljoner euro efter den ordinarie budgeten. Extra satsningar av engångsnatur kan täckas med hjälp av en s.k. ofördelad reserv, dvs. en oanvänd reserv
från ramen för 2014. Av det föregående årets ofördelade reserv används 33,8 miljoner euro för
tilläggsbudgetpropositionens utgifter av engångsnatur. Ramnivån för 2015 höjs tekniskt med
denna summa.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2015 till 42 212 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed 30,3 miljoner euro.
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

Ärende

27.10.01, 27.10.18, Precisering av indexjusteringen av försvarsmaktens utgifter i enlighet
27.30.20
med prisutvecklingen 2014
24.30.66
Fördelning av inkomster från auktionering av utsläppsrätter 29.8—
31.12.2014 till projekt av engångsnatur för utvecklingssamarbete och
klimatfinansiering

2015

-11,0
19,1
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Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

26.20.70
flera
Sammanlagt

Ärende

Med anledning av en fördröjning av anskaffningen av Gränsbevakningsväsendets konceptbåt återtas och ombudgeteras det anslag på 2,5
miljoner euro som beviljades i tilläggsbudget III för 2013
Finansiering av utgifter av engångsnatur med hjälp av den oanvända
reserven från 2014

2015

2,5
33,8
44,4

Åtgärder som stöder tillväxt och sysselsättning
För stödjandet av tillväxt och sysselsättning föreslås det fullmakts- och anslagsökningar för sammanlagt ca 280 miljoner euro, varav inverkan 2015 omfattar ca 80 miljoner euro.
För totalrenoveringen av minfärjorna av Pansio-klass föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro
och en anslagsökning på 2 miljoner euro som stöd för sysselsättningen inom den inhemska industrin.
För byte av de arkivkartonger som är i dåligt skick vid arkivverket föreslås ca 0,8 miljoner euro.
För främjande av nya exportmöjligheter för livsmedel föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro. För
utvecklandet av ett elektroniskt system för förmedling av utförselintyg mellan Finland och Kina
föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro.
För Trafikverket föreslås en fullmakt på 22,5 miljoner euro för reparation av riksväg 8 så att byggandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki kan inledas. Statens andel av de trafikinvesteringar som
kärnkraftverket kräver stiger därmed, med beaktande av den tidigare fullmakten på 7,4 miljoner
euro för vägen till kärnkraftverket, till sammanlagt 30 miljoner euro. För att trygga de transporter
som Äänekoski bioproduktfabrik behöver föreslås det en fullmakt på 138 miljoner euro och ett
anslag på 13 miljoner euro. Det lokala ban- och vägnätet repareras så att det överensstämmer med
det ökande antalet transporter och med områdets trafiksäkerhet. Dessutom föreslås det att fullmakten för riksväg 8 Smedsby omfartsväg höjs med 2,5 miljoner euro på grund av att kostnadsförslaget för brytning av berg har höjts.
Under momentet för bastrafikledshållning föreslås ett tillägg på 7,8 miljoner euro, varav 3 miljoner euro ska användas för reparation av banan på sträckan Hangö—Hyvinge. Avsikten är att förbättra bl.a. säkerheten på banavsnittet genom att avlägsna plankorsningar. I anslutning till utvecklandet av trafikförhållandena i Pihtipudas föreslås det ett anslag på ca 1,3 miljon euro för trafikarrangemangen på korsningsområdet på riksväg 8 i syfte att främja turismen och förbättra trafiken
och transporterna för företagen på industriområdet. Resterande 3,5 miljoner euro av tillägget ska
anvisas till minskningen av det eftersatta underhållet inom Bastrafikledshållningen.
För tryggande av företagsfinansieringen inleds ett nytt investeringsprogram, varför det till Finlands Industriinvestering Ab:s kapitalinvesteringsverksamhet tillförs 25 miljoner euro. Dessutom
föreslås det att den fullmakt att bevilja lån som är avsedd för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
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höjs från 200 miljoner euro till 500 miljoner euro. Genom ökningen tryggas Finnveras medelsanskaffning i situationer när bolaget inte kan få medel till skäligt pris på marknaden.
För stödjandet av företagens investerings- och utvecklingsprojekt föreslås det ett tillägg på 20
miljoner euro till bevillningsfullmakten och ett anslagstillägg på 3,2 miljoner euro. Tillägget är
avsett att användas för projekt som skapar ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser i områden
som drabbas av plötsliga strukturomvandlingar samt i förebyggande syfte i andra områden som
hotas av förlorade arbetstillfällen.
Till innovationsstöd för skeppsbyggnad föreslås ett anslag på 20 miljoner euro. Stöd får beviljas
till i Finland registrerade varv för nybyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg samt till företag som tillverkar flytande och rörliga offshore-strukturer. Till energistödet föreslås det en bevillningsfullmakt på 30 miljoner euro och ett anslag på 3 miljoner euro för stödjandet av bioekonomi.
Andra justeringar
I utgifterna för den militära krishanteringen föreslås en ökning på 15 miljoner euro för beredskapen för eventuella nya insatser. Av detta belopp är andelen för utrikesministeriets förvaltningsområde 5,9 miljoner euro och andelen för försvarsministeriets förvaltningsområde 9,2 miljoner
euro.
För utvecklande av polisens vittnesskyddsprogram föreslås ett tillägg av engångsnatur på 0,4 miljoner euro för polisens omkostnader. Till Gränsbevakningsväsendet föreslås det ett tilläggsanslag
på 1,9 miljoner euro för effektiverad övervakning av östgränsen.
För tryggandet av finansministeriets verksamhet föreslås det 2,4 miljoner euro, av vilket 0,4 miljoner euro är en överföring inom förvaltningsområdet. För förbättringen av villkoren för Skatteförvaltningens verksamhet föreslås det ett tillägg på 2,5 miljoner euro.
Till de understöd som beviljas 2015 för utvecklande av kvaliteten på den allmänbildande utbildningen anvisas ett tillägg på ca 6 miljoner euro, med vilket nivån på understöden återställs i enlighet med budgetpropositionen.
För kompetensutvecklingen föreslås det en anslagsökning på 25 miljoner euro för att utöver statsförvaltningens ämbetsverk och inrättningar även arbetslöshetsförsäkringsfonden ska kunna betalas den ersättning som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).
För ersättningar för skador som orsakats av rovdjur föreslås det ett tillägg på 3,7 miljoner euro i
syfte att kunna betala ersättningar till fullt belopp.
Beloppet av fullmakten för Kemera-stödet till finansiering av hållbart skogsbruk höjs från 35 miljoner euro till 45 miljoner euro.
För att kunna genomföra södra Finlands myrskyddsprogram på statens marker föreslås det att
Forststyrelsens grundkapital sänks med 1,85 miljoner euro. Ändringen i grundkapitalet inverkar
inte på målet för intäktsföringen.
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För arbets- och näringsministeriets omkostnader föreslås det ett tillägg på 0,5 miljoner euro för
att kunna inleda reformen av verksamhetsmodellen för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.
För förhindrandet av miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs föreslås det
100 miljoner euro, och för ersättningar för Finnvera Abp:s förluster till följd av gruvverksamhetens förlustnoteringar föreslås det 44 miljoner euro.
För understöden till Teknologiska forskningscentralen VTT Ab föreslås det ett tilläggsanslag på
19,2 miljoner euro på grund av en tilläggspensionsförsäkring i samband med bolagiseringen av
VTT.
Antalet kvotflyktingar höjs från 750 personer till 1 050 personer, och på grund av detta föreslås
det till statens integrationsersättningar till kommunerna ett tillägg på ca 1,5 miljoner euro och till
ordnandet av kvotflyktingars inresa i landet ett tillägg på 146 000 euro.
Förvaltningen inom hälso- och sjukvården för fångar ska överföras till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde från och med 2016. För beredningen av överföringen föreslås det
ett anslag på 421 000 euro till enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd. Tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten
medför nya uppgifter för regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården. Den nya personalen finansieras genom anslagsöverföring från försvarsministeriets, justitieministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden. Överföringen av hälso- och sjukvården för fångar föranleder bestående merkostnader från och med
2016, för vilka man har för avsikt att föreslå ett tilläggsanslag på 250 000 euro.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet flyttar till gemensamma utrymmen under 2015. För de extra utgifter som
flytten medför föreslås det ett anslag av engångsnatur på sammanlagt 200 000 euro.
I den statliga finansieringen av utgifterna för skyddshemsverksamhet föreslås det en ökning på
3,55 miljoner euro för att trygga det nuvarande antalet platser i skyddshemmen.
Kalkylen över förmånsutgifter har preciserats och behovet av anslag för arbetslöshetsskyddet för
den inkomstrelaterade dagpenningens del ökar med 43 miljoner euro och för grunddagpenningens del med 46 miljoner euro.
För att finansiera anslagsökningarna och för att hållas inom ramarna har nivån på vissa uppskattningar av anslag justerats. Till följd av ändringar i tidsplanen och av att räntenivån sjunkit har en
del uppskattningar av anslag sänkts. Dessutom har vissa anslagsnivåer sänkts på grund av att de
innefattar sådana stora poster som kommer att överföras. Utgifterna för utvecklingssamarbete
sänks med 15 miljoner euro, och anslaget för medlemsavgifter under momentet inom utrikesministeriets förvaltningsområde sänks med 5 miljoner euro. Kejo-projektets omkostnader har sänkts
med 4 miljoner euro på grund av att utgifterna skjuts upp. Behovet av anslag för användningen
av Finlands Akademis bevillningsfullmakt sänks med 12 miljoner euro på grund av ändringar i
tidtabellen för betalningen av forskningsanslagen. På grund av bedömningen av räntenivån minskas det anslag som har anvisats för räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden med 14,8
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miljoner euro mera än väntat. Betalningsplanen för energistöd justeras nedåt med 8,4 miljoner euro. Uppskattningen av betalningarna till Europeiska unionen har sänkts med 10 miljoner euro.
De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen
enligt huvudtitel, euro
Huvudtitel
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
30.
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
31.
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
32.
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
33.
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Godkänd
budget
164 169 000
19 150 000
186 460 000
1 211 586 000
899 771 000
1 226 036 000
2 658 789 000
16 955 504 000

Regeringens
proposition

Sammanlagt

164 169 000
19 150 000
186 460 000
5 332 000 1 216 918 000
91 000
899 862 000
1 785 000 1 227 821 000
1 482 000 2 660 271 000
11 593 000 16 967 097 000

6 772 549 000

-4 860 000

6 767 689 000

2 660 593 000

-33 900 000

2 626 693 000

2 897 502 000

28 540 000

2 926 042 000

3 522 975 000

208 682 000

3 731 657 000

12 719 008 000
203 886 000
1 766 100 000
53 864 078 000

93 694 000 12 812 702 000
203 886 000
- 1 766 100 000
312 439 000 54 176 517 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av
inkomstposterna enligt avdelning, euro
Avdelning
11.
12.
13.

Godkänd
budget

Regeringens
proposition

Sammanlagt

Skatter och inkomster av skattenatur
Inkomster av blandad natur
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)

39 911 310 000
6 049 829 000

-2 400 000 39 908 910 000
-33 630 000 6 016 199 000

49 143 239 000

-36 030 000 49 107 209 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

4 720 839 000
53 864 078 000

348 469 000 5 069 308 000
312 439 000 54 176 517 000

2 767 600 000

-

2 767 600 000

414 500 000

-

414 500 000

Tilläggsbudgeten för 2015
INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

€

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

-2 400 000

08. Punktskatter

-2 400 000

04. Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag .............................................
07. Energiskatter, avdrag .......................................................................

-400 000
-2 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

-33 630 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

-14 630 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag ....
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket, avdrag ...

-14 630 000
-19 000 000
-19 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

348 469 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

348 469 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg ....................................

Inkomstposternas totalbelopp:
312 439 000

348 469 000
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Huvudtitel 23

€

23. STATSRÅDETS KANSLI

—

01. Förvaltning

—

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) .........
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................

—
—

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen

5 332 000
325 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
10. Krishantering

325 000
5 847 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg .....................................................................................
30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg ..
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................

5 847 000
4 160 000
4 160 000
-5 000 000
-5 000 000

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg

91 000
116 000
116 000

Huvudtitel 26
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40. Verkställighet av straff

-25 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................

-25 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning

1 785 000
-295 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
10. Polisväsendet

-295 000
-3 230 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
20. Gränsbevakningsväsendet

770 000
-4 000 000
4 400 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
40. Invandring

1 900 000
2 500 000
-436 000
-436 000
1 346 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg

1 200 000
146 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag

1 482 000
-7 382 000
-5 020 000
-2 362 000
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30. Militär krishantering

8 864 000

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

8 864 000

Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom
förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 2 år), avdrag .....................................................
10. Beskattningen och Tullen

11 593 000
2 800 000
2 400 000
800 000
-400 000
2 810 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) ....

2 500 000
310 000
—

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

270 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
avdrag ..............................................................................................
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .......
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år) ..............................
70. Utvecklande av statsförvaltningen
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag ....

100 000
170 000
75 000
-25 000
100 000
25 000 000
25 000 000
-1 200 000
-1 200 000
-8 162 000
-162 000
-8 000 000
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92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag ..............

-10 000 000
-10 000 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg
10. Allmänbildande utbildning
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) ......................................................................................
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens
driftskostnader (förslagsanslag), tillägg ..........................................
20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) .
30. Vuxenutbildning
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), avdrag .................................................................................
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna
befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg ....................
40. Högskoleundervisning och forskning
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag .......
80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .........
90. Idrottsverksamhet
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och
fysisk fostran (förslagsanslag) .........................................................

-4 860 000
100 000
100 000
6 050 000
—
6 050 000
—
—
—
-1 500 000
1 500 000
-11 180 000
820 000
-12 000 000
170 000
70 000
100 000
—
—
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Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och forskning
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .............
10. Utveckling av landsbygden
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag),
avdrag ..............................................................................................
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag),
tillägg ...............................................................................................
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen
av landsbygden (förslagsanslag), tillägg .........................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag .........
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................................
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), avdrag ...
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag
3 år), tillägg .....................................................................................
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................
40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) ......................................................................................
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
(reservationsanslag 3 år) ..................................................................
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) ..............................................................................................
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg .....
63. Forststyrelsen

-33 900 000
1 600 000
1 600 000
-22 800 000
-14 800 000
12 000 000
2 000 000
-22 000 000
-19 000 000
-650 000
-19 000 000
400 000
250 000
6 300 000
—
—
3 700 000
—
2 600 000
—
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Huvudtitel 31
31. TRAFIK- OCH KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

28 540 000

10. Trafiknätet

27 849 000

20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år), tillägg .............
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ......
20. Myndighetstjänster för trafiken

7 793 000
1 340 000
18 716 000
-243 000

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

-243 000
934 000
934 000

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

208 682 000

01. Förvaltning

101 662 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ...............................
22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara
Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år) ............................
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) ..........................................................
20. Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år), tillägg ..................................................................
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 3 år), tillägg ..............................................
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) ............
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg .

643 000
1 144 000
-125 000
100 000 000
—
108 676 000
200 000
303 000
—
20 000 000
44 005 000

Huvudtitel 33
49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) .........
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................................
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
(förslagsanslag), tillägg ...................................................................
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag
3 år), avdrag .....................................................................................
60. Energipolitik
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19 168 000
—
25 000 000
2 400 000
-800 000
3 200 000
—
-116 000
-116 000
-5 440 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................
70. Integration

-5 440 000
1 500 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg ............

1 500 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg .....................................................................................
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................................................
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........................................
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (reservationsanslag 2 år), tillägg ......................................

93 694 000
896 000
19 000
185 000
271 000
421 000
248 000
148 000
100 000
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

89 000 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg ...............
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................

43 000 000
46 000 000
3 550 000
3 550 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

10. Miljö- och naturvård

—

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) .....................
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) ................................
20. Samhällen, byggande och boende

—
—
—

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

Anslagens totalbelopp:
312 439 000

—
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

08. Punktskatter
04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet dras det av 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att regeringen i samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om
accis på alkohol och alkoholdrycker. En utvidgning av nedsättningen av punktskatten på alkohol
för småbryggerier på det sätt som föreslås förorsakar, beräknat enligt 2013 års produktionsnivåer,
ett årligt skatteinkomstbortfall på uppskattningsvis 400 000 euro.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-400 000
1 384 000 000
1 442 000 000
1 335 524 857

07. Energiskatter
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att regeringen i samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, genom vilken man ändrar beskattningen av småskalig elproduktion.
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2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

11.08
-2 000 000
4 581 000 000
-128 000 000
4 400 000 000
4 170 712 814
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 14 630 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att inkomsterna av avgifterna för handläggning av
visum på Finlands beskickningar i Ryssland har minskat.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-14 630 000
59 620 000
-500 000
17 260 000
13 027 321

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet dras det av 19 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Med hänvisning till motiveringen till moment 30.20.41 minskar inkomstutfallet på grund av de minskade utgifterna.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-19 000 000
534 003 000
535 888 000
532 907 277
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 348 469 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
348 469 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 119 308 000 euro år
2015. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 069 308 000 euro år 2015.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

5 119
-40
-10
5 069

348 469 000
4 720 839 000
-433 396 000
327 406 000
-23 806 000
7 129 086 000
6 419 515 623
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ANSLAG

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att till momentet fogas en dispositionsplan enligt följande:
Dispositionsplan (euro)
1.

Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter (fr.o.m. 1.3.2015)
2. Statsrådets kanslis övriga utgifter
Sammanlagt

104 712 000
10 000 000
114 712 000

F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
114 712 000
1 440 000
32 163 000
32 160 000
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23.01

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till löneutgifter för personal
vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst fem årsverken.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget

—
6 400 000
5 000 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 243 000 euro av en överföring från moment 31.20.01 för
löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i sjöfart vid Finlands ambassad i London
från den 1 april 2015 till den 31 december 2015 och 82 000 euro av en överföring från moment
33.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom social- och hälsovården
vid Finlands ambassad i Moskva från den 1 december 2014 till den 31 maj 2015.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

325 000
233 201 000
14 500 000
154 000
202 407 000
200 551 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 847 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
Ändrad
dispositionsplan Tilläggsbudget dispositionsplan

01.
03.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för
EU:s stridsgrupper
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia
(UNMIL-insatsen)

1 020 000

-

1 020 000

260 000

+18 000

278 000
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24.30

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
Ändrad
dispositionsplan Tilläggsbudget dispositionsplan

04.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-insatsen)
05.
Gemensamma utgifter
06.
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien
och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)
08.
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
09.
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller
för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
10.
Utgifter för Atalanta-insatsen
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
17.
Utgifter för insatsen i Centralafrikanska republiken
(EUFOR RCA)
Sammanlagt

2 177 000
5 226 000

-17 000
-

2 160 000
5 226 000

987 000
10 249 000

-6 000
-

981 000
10 249 000

400 000
711 000
1 149 000
27 318 000
1 145 000
790 000

+5 852 000
-

6 252 000
711 000
1 149 000
27 318 000
1 145 000
790 000

1 348 000
52 780 000

+5 847 000

1 348 000
58 627 000

F ö r k l a r i n g : Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 18 000 euro till punkt 03. i
dispositionsplanen, som avdrag 17 000 euro från punkt 04. i dispositionsplanen och 6 000 euro
från punkt 06. i dispositionsplanen till följd av preciserade dagtraktamentskostnader samt som
tillägg 5 852 000 euro till punkt 09. i dispositionsplanen för merutgifter för krishantering.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 160 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

5 847 000
52 780 000
—
2 800 000
56 302 000
43 502 995

24.30
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och
regioner1)
3. Europeiska utvecklingsfonden
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land
5. Humanitärt bistånd
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner
och utvecklingspolitisk information
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern
revision
8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om
utvecklingssamarbetet
9. Räntestödsinstrumentet
Sammanlagt

Ändrad
Tilläggsbudget dispositionsplan

268 568 000

+19 149 000

287 717 000

231 435 000
25 158 000
57 300 000
74 800 000

-14 989 000
-

216 446 000
25 158 000
57 300 000
74 800 000

7 961 000

-

7 961 000

2 700 000

-

2 700 000

114 000 000
16 500 000
798 422 000

+4 160 000

114 000 000
16 500 000
802 582 000

1) I

anslaget ingår 411 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 12 300 000
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID)
samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 19 149 000 euro av inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter mellan den 29 augusti och den 31 december 2014. I enlighet med rambeslutet 2013
ska inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter riktas till klimatfinansieringen och utvecklingssamarbetet. Inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter läggs i denna tilläggsbudgetproposition till punkt 1. i dispositionsplanen.
Av tillägget föranleds 11 000 euro av betalning av utgifterna för samarbetsprojektet mellan ministeriet och Norges utrikesministerium och anslaget riktas till punkt 2. i dispositionsplanen. Motsvarande inkomster kom in från Norges utrikesministerium år 2012 och intäktsfördes då under
moment 12.24.99.
Avdraget på 15 000 000 euro föranleds av en nedskärning av engångsnatur av de anslag som
överförs och den riktas till punkt 2. i dispositionsplanen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

4 160 000
798 422 000
20 455 000
48 946 000
891 844 000
940 392 000
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24.90

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en nedskärning av engångsnatur av de anslag som överförs.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-5 000 000
79 455 000
86 507 000
90 051 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 116 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 32.40.03 och föranleds av behandlingen av besvärsärenden som varit anhängiga vid Patent- och registerstyrelsens nerlagda besvärsnämnd och som överförts till marknadsdomstolen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

116 000
247 710 000
900 000
-34 000
259 182 000
254 587 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.40.01 och föranleds av nya uppgifter
inom tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-25 000
228 946 000
229 206 000
225 963 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 295 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av hyresutgifter till Polisstyrelsen (för 10
månader) till moment 26.10.01.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-295 000
16 409 000
21 774 000
21 460 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 770 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 400 000 euro av ett tillägg av engångsnatur för de operativa kostnaderna för vittnesskyddsprogrammets inledningsfas och för kostnaderna för personer som omfattas av vittnesskydd, 295 000 euro av en överföring av hyresutgifter
från moment 26.01.01 och 75 000 euro av en överföring från moment 28.40.01.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en omprövning av projektet.

770 000
734 180 000
2 387 000
729 035 000
724 613 000

26.20
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
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-4 000 000
4 000 000
—
—
7 000 000
1 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en effektiverad övervakning av östgränsen. Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats i grunden jämfört med den lägesbedömning
som gjordes för bara ett år sedan. Övervakningen av östgränsen måste snabbt effektiviseras med
tanke på en trovärdig och självständig gränsbevakning. På kort tid lyckas detta endast genom att
öka den tekniska övervakningen. Anslaget används för att utveckla stationära övervakningssystem på land i Sydöstra Finland och Norra Karelen, göra radarövervakningen i östra Finska viken
vid ryska gränsen mer heltäckande och skaffa mobil utrustning som lämpar sig för teknisk övervakning och som används för tillfällig övervakning i geografiskt begränsade målområden vid östgränsen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

1 900 000
229 813 000
229 939 000
228 870 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
Det treåriga reservationsanslag på 2 500 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för
2013 återtas och återbudgeteras för 2015.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget
återbudgeteras.
I den tredje tilläggsbudgeten för 2013 fick Gränsbevakningsväsendet 2 500 000 euro för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt i havsförhållanden. De anbud som kommit in genom anbudsförfarandet uppfyller inte kraven i anbudsförfrågan, och därför
ordnar Gränsbevakningsväsendet en ny anbudsförfrågan under vårvintern 2015, och färdigställandet av konceptbåten kommer att uppskjutas till 2016.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

2 500 000
12 310 000
750 000
—
96 500 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 436 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 608 000 euro som utgiftsminskning som föranleds av det förtida avslutandet av hyreskontrakt för Nödcentralverkets lokaler i S:t Michel, Tavastehus och Lojo som blivit lediga till följd av nödcentralreformen och som
tillägg 172 000 euro för det extra arbetet inom TUVE-datakommunikationsförbindelserna när det
gäller Erica-systemet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-436 000
55 590 000
4 144 000
687 000
65 326 000
68 857 000

40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 och det används för fortsatt
utveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) i enlighet
med det samarbetsprotokoll som undertecknats av finansministeriet och inrikesministeriet den 9
september 2014.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

1 200 000
26 355 000
200 000
26 609 000
26 707 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att flyktingkvoten för 2015 är 1 050 personer.

26.40
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F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en höjning av flyktingkvoten för 2015 med 300 personer
till 1 050 personer.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

146 000
25 852 000
8 511 000
30 657 000
35 601 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 020 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av avdraget föranleds 4 995 000 euro av kostnadsnivåjusteringen i enlighet
med den faktiska indexutvecklingen 2014 och 25 000 euro av en överföring till moment 28.40.01
för nya uppgifter inom tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-5 020 000
1 843 060 000
5 540 000
293 000
1 857 426 000
1 784 193 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 362 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 38 418 000 euro användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2015 (PVKEH 2015) höjs med 10 000 000 euro till 204 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 728 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2014 samt som tillägg
2 000 000 euro som årsandel för 2015 i anknytning till ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2015 och 1 366 000 euro för de utgifter som fluktuationer i valutakurserna orsakat 2014.

27.10
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Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2015 med 10 000 000 euro föranleds av att totalrenoveringen av minfärjorna av Pansio-klass anvisas en tilläggsfinansiering
som stöd för sysselsättningen inom den inhemska industrin. Den inhemska andelen av totalrenoveringen är ca 60 %.
Efter de ändringar som gjorts beräknas 328 638 000 euro av anslaget användas till betalning av
utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 35 375 000 euro till betalning
av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2015, 12 017 000 euro till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
38 418 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
På grund av ändringen i beställningsfullmakten PVKEH 2015 ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

2015

2016

2017

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av
beredskapsförband (VYV 1)
4 839 14 175
9 800
Beställningsfullmakten för utvecklande av
service- och flygbasbaserade system för
helikoptrar (HTH)
580
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 15 128 24 107
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 48 710 22 042 15 000
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)
4 280
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 45 000 79 380 10 000
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 99 421 132 250 59 900
Beställningsfullmakten för teknisk forskning,
produktutveckling och projektberedning 2013
(TTK-PROTO 2013)
9 980
8 160
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 100 700 97 600 71 300
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 328 638 377 714 166 000
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015)
Nya beställningsfullmakter sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2018

Sammanlagt
fr.o.m.
2019—
2015

19 100

47 914
580
39 235
85 752
4 280
134 380
291 571
18 140

58 000
77 100

75 000 402 600
75 000 1 024 452

65 850
65 850

16 825
16 825

17 700
17 700

364 013 446 764 231 850

93 925

92 700 1 229 252

35 375
35 375

69 050
69 050

204 800
204 800
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2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-2 362 000
416 810 000
-35 046 000
-7 750 000
470 357 000
656 871 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 864 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
Ändrad
dispositionsplan Tilläggsbudget dispositionsplan

01.
02.
03.
04.
06.
07.
08.
09.
11.
13.
15.
16.
17.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo
(KFOR-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien
och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia
(UNMIL-insatsen)
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering
Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning
och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för Atalanta-insatsen
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)

993 000

-

993 000

275 000
3 355 000
7 612 000

-

275 000
3 355 000
7 612 000

47 000
6 063 000

-

47 000
6 063 000

9 500 000

-

9 500 000

181 000
310 000
250 000
6 316 000
513 000
240 000

-

181 000
310 000
250 000
6 316 000
513 000
240 000
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Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
Ändrad
dispositionsplan Tilläggsbudget dispositionsplan

19.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska republiken (EUFOR RCA)
20.
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller
för förlängning av dem, för utgifter som föranleds
av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser
samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

1 040 000

-

1 040 000

1 863 000
38 558 000

+8 864 000
+8 864 000

10 727 000
47 422 000

F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 9 160 000 euro för merutgifter för krishantering och som avdrag 296 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med
den faktiska indexutvecklingen 2014.
Dessutom har namnet för dispositionsplanen 04. under momentet ändrats från Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) till Resolute Support-insatsen, Afghanistan.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

8 864 000
38 558 000
-2 800 000
60 066 000
61 478 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan att kräva motsäkerhet på de villkor som statsrådet, eller inom de gränser som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt bestämmer, får ställa proprieborgen till ett belopp av högst 770 miljoner euro för lån som täcker arbetslöshetsförsäkringsfondens underskott samt de räntor som hänför sig till dem.
F ö r k l a r i n g : Arbetslöshetsförsäkringsfondens resultat börjar år 2014 uppvisa ett underskott
på ca 680 miljoner euro. Samtidigt börjar fondens konjukturbuffert uppvisa ett underskott på ca
20 miljoner euro och underskottet förväntas öka till ca 640 miljoner euro år 2015 och ca 770 miljoner euro år 2016, varefter ökningen av underskottet förväntas brytas och börja avta. Konjunkturbufferten uppvisar underskott trots höjningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2015. I
arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkningar av konjunkturbuffertens utveckling åren 2016 och
2017 antas det att arbetslöshetsförsäkringspremierna kommer att stiga ytterligare. Trots detta förväntas konjunkturbufferten fortsätta uppvisa ett underskott åtminstone till år 2018. Genom statsborgen vill man trygga tillgången på finansiering av arbetslöshetsförsäkringsfondens underskott
oberoende av marknadsläget.
Som maximibelopp för statsborgen föreslås 770 miljoner euro vad gäller kapitalet. Statsborgen
täcker lån med en löptid på högst 2 år som upptagits inom två år efter beslutet om borgen. Dessutom ska borgen täcka de räntor som beräknas på kapitalet. Det maximiansvar som uppkommer
på grund av statsborgen består av dessa olika åtaganden och deras räntenivå och löptider.
Löptiden för lån som beviljas med statsborgen föreslås vara högst 2 år. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens egen beräkning är räntenivån för banklån med 2 års löptid ca 0,95 procent per år
och med statsborgen ca 0,80 procent per år. Utifrån dessa antaganden stiger statens maximiansvar till 782 miljoner euro då staten går i borgen för lån på 770 miljoner euro.
Då man beräknar statens kommande ansvar är det skäl att beakta konsekvenserna av att räntenivån eventuellt stiger. En ändring på en procentenhet i räntorna innebär en ändring på 15,4 miljoner euro i statens ansvar beräknat för en löptid på 2 år.
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01. Förvaltning
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 2 000 000 euro av den fördelning av resurser som krävs
för trygga ministeriets verksamhet och 400 000 euro av en överföring från moment 28.01.21 för
tryggande av ministeriets verksamhet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

2 400 000
29 939 000
39 971 000
38 823 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av betalning av kostnaderna för statens ägararrangemang.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

800 000
315 000
415 000
415 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 28.01.01 för tryggande av ministeriets
verksamhet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-400 000
400 000
30 000
616 000

10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en förbättring av villkoren för Skatteförvaltningens verksamhet.
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2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

2 500 000
410 566 000
820 000
2 500 000
27 900 000
431 903 000
431 378 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 310 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av de tilläggsresurser som behövs för behandlingen av de rättelseyrkanden som kan förväntas till följd av högsta förvaltningsdomstolens
beslut om bilbeskattning (HFD 2014:182).
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

310 000
164 003 000
166 359 000
167 475 000

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att ränteutgifterna baserar sig på 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till den.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att ränteutgifterna också baserar sig på 31
§ i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till den.
F ö r k l a r i n g : Förteckningen över författningar i motiveringen till momentet har ändrats i fråga om lagen om skatteuppbörd samt kompletterats med skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse som hänför sig till den.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
22 700 000
22 700 000
13 587 751

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för betalning av omkostnader
för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt utgifter som föranleds av utredningsoch forskningsverksamhet.
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F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av behoven inom den forsknings- och utredningsverksamhet som bedrivs av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken, vilket
verkar i anslutning till Statens ekonomiska forskningscentral.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

100 000
4 044 000
4 191 000
4 222 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av de ändringar som ska göras i befolkningsdatasystemet på grund av en ändring i äktenskapslagen som godkänts av riksdagen (RSk 41/
2014 rd).
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

170 000
8 314 000
500 000
200 000
9 816 000
9 819 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 25 000 euro i överföring
från moment 25.40.01 och 25 000 euro i överföring från moment 27.10.01 på grund av nya uppgifter inom tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten samt som avdrag
75 000 euro i överföring till moment 26.10.01.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-25 000
58 524 000
716 000
57 878 000
55 926 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att betala ersättning
till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
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F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av de datasystemskostnader som föranleds
av inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.
I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lagstiftning om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska
konventionen om arv och om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
(nr 650/2012).
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

100 000
31 092 000
-500 000
236 000
32 181 000
32 749 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom
statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).
F ö r k l a r i n g : Av anslaget kan ersättning betalas till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Av anslaget kan ersättning
dessutom betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden till det belopp som fonden har betalat till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Ordnandet av utbildning och det ekonomiska incitament som
är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om.
Vid dimensioneringen av anslaget har en uppskattning av de ersättningar som betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden 2015 beaktats.
2015 I tilläggsb.
2014 budget

25 000 000
12 328 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 26.40.01 och det används för fortsatt utveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) i enlighet med
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det samarbetsprotokoll som undertecknats av finansministeriet och inrikesministeriet den 9 september 2014.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-1 200 000
12 535 000
-200 000
-1 995 000
20 005 000
40 705 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 162 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring av de beräknade inkomsterna till staten i budgeten för 2015 som ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/
1991).
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-162 000
221 145 000
3 203 000
-1 046 000
2 448 000
211 206 000
209 391 832

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 8 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 17 december 2014 är
skattegottgörelsens belopp 6 987 664 euro år 2013.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.

-8 000 000
15 000 000
-19 700 000
25 000 000
9 783 220
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F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av nivån på den för år 2015 godkända EU-budgeten.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-10 000 000
1 965 000 000
2 015 000 000
2 027 689 677
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig
dispositionsplan

1.

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006,
119 §)
2.
Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av
vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det
avträdda området
— varav i byggnadsunderstöd och understöd för
skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)
3.
Understöd till registrerade religionssamfund
Sammanlagt

Ändrad
Tilläggsbudget dispositionsplan

2 377 000

-

2 377 000

566 000

-

566 000

452 000
350 000
3 293 000

+100 000
+100 000

452 000
450 000
3 393 000

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en förbättring av säkerheten vid Judiska
församlingens i Helsingfors synagoga och församlingscentrum.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

100 000
3 293 000
3 298 000
3 195 259
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29.10

10. Allmänbildande utbildning
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas 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 föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
46 754 000
-400 000
50 924 000
49 443 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 050 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 17 325 000 euro för att
utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är ett tillägg av engångsnatur för att utveckla kvaliteten på den
allmänbildande utbildningen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

6 050 000
731 212 000
15 000 000
844 023 000
817 307 162

20. Yrkesutbildning
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
samt högst 650 000 euro till sänkning av avgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten vid
Centret för sjösäkerhetsutbildning.
F ö r k l a r i n g : Den företagsekonomiska avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning har under de senaste åren visat ett underskott, och prishöjningar har inte hittills
kunnat täcka underskottet med beaktande av den begränsade kundkretsen och den exceptionellt
tunga kostnadsstrukturen som beror på verksamhetens karaktär. Avsikten är att i fortsättningen
ordna utbildningen så att de kostnader som föranleds därav kan täckas med de avgifter som tas
ut för utbildningen.

29.30
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Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
6 314 000
8 494 000
8 553 000

30. Vuxenutbildning
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 29.30.33 för kompetensprogrammet för
unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-1 500 000
110 042 000
-3 000 000
-1 000 000
124 843 000
117 855 890

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 29.30.32 för kompetensprogrammet
för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

1 500 000
57 440 000
10 000 000
52 000 000
22 418 597

40. Högskoleundervisning och forskning
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 820 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader för förnyande av arkivkartonger i dåligt skick innan materialet flyttas till det nya centralarkivet som ska byggas i
S:t Michel. Projektets effekt på sysselsättningen är 10 årsverken.
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29.80

2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

820 000
18 688 000
19 102 000
19 554 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en ändring av det behov av anslag som användningen
av fullmakten medför.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-12 000 000
139 097 000
143 809 000
238 565 000

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av avlönande av visstidsanställd extra
arbetskraft till följd av det nya statsunderstödssystemet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

70 000
4 382 000
90 000
4 511 000
4 908 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för
samlings- och konserveringscentralen så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna
på högst 2 200 000 euro från och med 2015.
F ö r k l a r i n g : Fullmakten ersätter den fullmakt som i den första tilläggsbudgeten för 2014
beviljats för att hyra lokaler för samlings- och konserveringscentralen.

29.90
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
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100 000
19 422 000
250 000
—
19 543 000
24 513 000

90. Idrottsverksamhet
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att beloppet på pensionen i enlighet med lagen om
extra pension för idrottsutövare (1419/2014) är 1 324,32 euro i månaden.
F ö r k l a r i n g : Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
148 194 000
147 448 000
145 312 935

52

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas högst 800 000 euro
till utveckling av ett elektroniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina
och högst 800 000 euro till främjande av övrig livsmedelsexport.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken.
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att använda 800 000 euro av tilläggsanslaget till utveckling av ett
elektroniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina. Enligt beräkning behövs för planering och införande av systemet ett årsverke. Genom den elektroniska hanteringen
av utförselintyg blir exportdeklarationer lättare och snabbare. Dessutom förbättrar det elektroniska systemet utredning av ett dokuments äkthet och skapar förutsättningar för centraliserad och
enhetlig registrering av uppgifter.
De ekonomiska sanktioner som Ryssland den 7 augusti 2014 införde för ett år har stoppat största
delen av Finlands livsmedelsexport till Ryssland. Den stagnerade exporten har redan påverkat
producentpriserna negativt. Detta exceptionella läge förutsätter en effektivisering av åtgärderna
för exportfrämjande. Avsikten är att tilläggsanslaget på 800 000 euro ska användas till främjande
av Finlands livsmedelsexport.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

1 600 000
669 000
669 000
669 000
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10. Utveckling av landsbygden
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det behövs uppskattningsvis ett anslag på högst 18 000 000 euro, och därför
minskas anslaget med 14 800 000 euro. Minskningen föranleds främst av den låga räntenivån.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-14 800 000
32 800 000
-16 400 000
31 400 000
11 251 114

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning
som hänför sig till programperioden 2007—2013.
Anslagsökning (mn euro)
Program

Budget

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2007—2013) sammanlagt1)
— varav bredbandsprojekt
— varav tekniskt bistånd
Alla sammanlagt

70,500
10,000
4,300
70,500

1) Innehåller

Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt

12,000
5,000
12,000

82,500
15,000
4,300
82,500

en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

12 000 000
70 500 000
7 000 000
86 200 000
69 216 978

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning
som hänför sig till programperioden 2007—2013.
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Anslagsökning (mn euro)
Program

Budget

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2007—2013) sammanlagt1)
— varav tekniskt bistånd
Alla sammanlagt

73,400
5,300
73,400

1) Innehåller

Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt

2,000
2,000

75,400
5,300
75,400

en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

2 000 000
73 400 000
7 000 000
80 900 000
66 514 711

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 22 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Anslaget kan minskas med sammanlagt 22 000 000 euro eftersom de utgifter
som beräknats för programperioden 2014—2020 är mindre än beräknat. De anslag som nu minskas ska budgeteras senare under programperioden 2014—2020 i enlighet med det program för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts av kommissionen och genomförandet av programmet.
Anslagsminskning (mn euro)
Program

Budget

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
(programperioden 2014—2020) sammanlagt
— varav tekniskt bistånd
Programkorrigeringar
Alla sammanlagt

55,020
4,200
0,100
55,120

Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt

-22,000
-22,000

33,020
4,200
0,100
33,120

Beräknad fördelning av anslagen (mn euro)
Budget

Sammanlagt
— EU:s andel
— Statlig medfinansiering

55,120
24,973
30,147

Tilläggsbudgetpropositionen Sammanlagt

-22,000
-10,000
-12,000

33,120
14,973
18,147

30.20
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
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-22 000 000
55 120 000
-14 000 000
17 800 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 650 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av minskningen föranleds 400 000 euro av en överföring till moment 30.20.47
som är avsett för utvecklingsåtgärder och säljfrämjande åtgärder inom potatisbranschen och
250 000 euro av en överföring till moment 30.20.61 avsett för finansiering av utvecklingsprojekt
inom hästhushållningen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-650 000
325 400 000
498 800 000
511 000 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 19 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 10 700 000 euro i EU:s krisstöd för mjölk och som avdrag 29 700 000 euro, som på grund av den preciserade betalningstidtabellen ska betalas först 2016.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-19 000 000
531 000 000
—
530 000 000
523 245 713

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring från moment 30.20.40 och avsett för utvecklingsåtgärder och säljfrämjande åtgärder inom potatisbranschen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

400 000
3 509 000
3 175 000
5 349 000
3 293 000

56

30.40

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets
utvecklingsfond (657/1966).
F ö r k l a r i n g : Anslaget är en överföring från moment 30.20.40 och avsett för finansiering av
utvecklingsprojekt inom hästhushållningen.
2015 I tilläggsb.

250 000

40. Naturresursekonomi
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för fullgörande av
samarbetsavtal mellan stater som främjar affärsverksamhet inom vattenbranschen.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
12 752 000
100 000
25 000
12 792 000
16 742 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas även till betalning av utgifter för
understöd som beviljas vattendragsåtgärder och utgifter för vattendragsprojekt som genomförs
som statens arbete i enlighet med 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)
och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001).
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget i fråga om överföringsutgifter
budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att år 2015 förenhetliga rättsgrunden för understödjande av åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet för vattendrag och vattenmiljön genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. Det är skäl att i motiveringen tillägga att anslaget även får användas till utgifter som beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
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—
12 679 000
760 000
12 879 000
12 079 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ersättningar för skador som orsakats
av stora rovdjur 2014 betalas till fullt belopp.
År 2014 vållade stora rovdjur skadegörelse för ca 7 500 000 euro (år 2013 uppgick beloppet till
8 580 000 euro). Av det anslag på 4 300 000 euro som i budgeten för 2014 anvisats för förhindrande av skadegörelse användes 500 000 euro, vilket innebär att det finns 3 800 000 euro till förfogande för ersättning av skadegörelse under 2014.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

3 700 000
4 300 000
—
3 200 000
4 300 000
7 520 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2015 får fattas stödbeslut som gäller arbetsslag som
krävs i de planer som ska göras upp enligt lagarna om finansiering av hållbart skogsbruk till ett
belopp av högst 45 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Motiveringen till fullmakten har ändrats så att fullmakten kan användas även
med stöd av den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) vars ikraftträdande
jämte tidpunkt för ikraftträdandet är beroende av Europeiska kommissionens godkännande. Fullmaktens nivå har höjts med 10 000 000 euro för att säkerställa att det inte uppstår avbrott i stödsystemet. I den senare tilläggsbudgeten för 2015 ses momentet vid behov över om situationen så
kräver.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro.

—
51 230 000
59 230 000
64 100 224
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Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas även 2 600 000 euro för
utgifter för det operativa programmet för fiskerinäringen som gäller åren 2007—2013 och som
delvis finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF).
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 17 230 000 euro av anslaget har reserverats
för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Genomförandet av Europeiska fiskerifondens operativa program för 2007—
2013 fortsätter 2015. Av det treåriga reservationsanslag på 11 546 000 euro som budgeterats i
budgeten för 2012 har 2 600 000 euro inte använts. För att EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen i Europeiska fiskerifondens operativa program ska bli använt till sitt fulla belopp föreslås det att motsvarande anslag ombudgeteras. Av detta är EU:s medfinansiering
1 275 000 euro och den nationella medfinansieringen 1 325 000 euro.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

2 600 000
36 384 000
7 740 000
1 650 000
13 439 000

63. Forststyrelsen
1. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,85 miljoner
euro.
6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för
Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 2,5 miljoner euro och av detta
belopp kan andra säkerheter än sådana som hänför sig till marktäktstillstånd uppgå till högst 0,5
miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Målet är att sammanlagt ca 46 statsägda myrar med en sammanlagd areal på ca
6 000 hektar ska skyddas i Södra Finland. Av detta ska 5 000 hektar till ett balansvärde av ca 2,2
miljoner euro skyddas med stöd av naturvårdslagen och 1 000 hektar till ett balansvärde av ca 1,0
miljoner euro skyddas genom Forststyrelsens beslut. Avsikten är att tillgångar till ett värde av ca
0,35 miljoner euro ska föras över från balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna
till affärsverksamheten och att områden som skyddas med stöd av naturvårdslagen till ett beräknat värde av 2,2 miljoner euro ska föras över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna, varvid Forststyrelsens grundkapital minskar med 1,85 miljoner euro. Statsrådet fattar närmare beslut om de områden som överförs. Enligt budgeten för 2015 är värdet på Forststyrelsens grundkapital 2 511,5 miljoner euro.
Åtgärden påverkar inte Forststyrelsens mål för intäktsföringen.
Enligt budgeten för 2015 är maximibeloppet av säkerheterna för Forststyrelsens affärsverksamhet 0,5 miljoner euro. Säkerheter som Forststyrelsen ställer till utomstående hänför sig till affärs-
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verksamhet med marktäktsprodukter. De flesta kommuner kräver att innehavare av marktäktstillstånd har bankgaranti för landskapsanpassning av platser där det bedrivits täktverksamhet.
Det totala antalet säkerheter som hänför sig till marktäktstillstånd utgör ca 2,5 miljoner euro i affärsverkskoncernen och dotterbolaget MH Kivi Oy ansvarar för säkerheterna. Avsikten är att
överföra de säkerheter som hänför sig till marktäktstillstånd till affärsverket under år 2015. Därför föreslås det att maximibeloppet av affärsverkets säkerheter höjs med 2 miljoner euro till 2,5
miljoner euro.
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Huvudtitel 31
TRAFIK- OCH KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 793 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 3 000 000 euro av underhåll av
Hangö—Hyvinge-banan, bl.a. av avlägsnande av plankorsningar samt andra åtgärder som ökar
säkerheten, 1 293 000 euro av projektet för förbättrande av trafikförhållandena i Pihtipudas och
3 500 000 euro av en tilläggssatsning för förbättrande av bastrafikledshållningen som föranleds
av det eftersatta underhållet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

7 793 000
932 909 000
500 000
25 954 000
990 484 000
969 235 000

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 340 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av statsbidrag för byggandet av en flygfraktsplatta vid Vasa flygplats till bolaget Kiinteistö
Oy Cargo Apron Vaasa, som är innehavare av flygfraktsplattan.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av slutförandet av byggandet av Vasa flygfraktsplatta. Genomförandet av projektet har fördröjts, varmed det understöd som beviljats projektet blivit oanvänt.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

1 340 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
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77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 716 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik så att projektet får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 138 000 000 euro
2) i anslutning till projektet rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki så
att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 22 500 000 euro
3) i anslutning till projektet rv 8 Smedsby omfartsväg så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 57 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 13 000 000 euro för utgifter
som föranleds av projektet för trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik, 3 000 000 euro
för utgifter för projektet rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki, och
2 500 000 euro för utgifter som föranleds av projektet rv 8 Smedsby omfartsväg. Vid ändringen
av anslaget har dessutom som tillägg beaktats 216 000 euro av ett anslag motsvarande TEN-stödet som EU beviljat för projektet Lahtis—Vainikkala, som intäktsförts 2014 under moment
12.31.10 och som anvisats för utbyggnad av trafikledsnätet. Avsikten är att tilläggsanslaget ska
används för planering av nya utvecklingsprojekt.
Som motivering till de nya projekten föreslås följande:
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik
Den nya cellulosafabriken i Äänekoski ökar märkbart transporterna på ban- och vägnätet i närområdet. Trafiknätet är ställvis i dåligt skick och underdimensnionerat med tanke på de ökande
transporterna och kräver omfattande reparationer. Banavsnittet Jyväskylä—Äänekoski är ca 47,4
km långt och banavsnittet elektrifieras. Byggandet av elektrifieringen tar ca 2,5 år eftersom det
på avsnittet finns flera broar vilkas fria höjd är otillräcklig för elektrifiering. Banavsnittet Äänekoski—Jyväskylä är enkelspårigt och dess axellast är 22,5 ton. Banavsnittet kräver ombyggnad.
Det finns även behov för reparationer av områden med mjuk mark på banavsnittet. Kangasvuori
tunnel (längd 2735 m) kräver reparation eftersom tunneln är i dåligt skick och bergväggen söndrig. Axellasten på banavsnittet Tammerfors—Jämsänkoski är 25 ton. Det finns behov att byta rälsar på banavsnittet och reparera järnvägsbron över Sulkusalmi. På sträckan Tammerfors—Orivesi byggs linjeblockering och skyddsväxel på tre trafikplatser (Taiviainen, Torkkeli och Länkipohja). På sträckan Jämsänkoski—Jyväskylä behövs reparationer av järnvägstunnlar.
Genomförandet av dessa arbeten kräver betydande trafikarrangemang under arbetsskedet. Förbättrandet av riksväg 4 vid Äänekoski avser både smidighet och trafiksäkerhet. Riksvägen utvecklas huvudsakligen på det nuvarande stället som en väg med 2+2 körfält och mitträcke. Anslutningen vid Huutomäki (rv 13) ändras till en planskild anslutning. Nya planskilda anslutningar
görs i Niittuniemi och Akanniemi. I Äänekoski centrum ändras två anslutningar till rondeller och
dessutom görs vägarrangemang. Den ökande tunga trafiken på det lägre vägnätet förutsätter också iståndsättningsåtgärder och byggande av en rondell. Behovet av anslag för projektet är 13 mn
euro år 2015, 56 mn euro år 2016, 44 mn euro år 2017 och 25 mn euro år 2018.
Byggarbetena inleds inte förrän bolaget har fattat beslut om att fabriken byggs.
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Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki
Byggandet av Fennovoima Ab:s kärnkraftverk i Pyhäjoki förutsätter förbättringsåtgärder på rv 8
på sträckan Himanka—Limingo. Byggandet av kraftverket torde inledas 2018 och trafikarrangemangen ska göras före det. Från riksväg 8 till kraftverksområdet byggs en ny vägförbindelse och
en led för lätt trafik som ett efterfinansieringsprojekt. Om detta har beslutats i statsbudgeten för
2015. I förbättrandet av rv 8 ingår reparation av Pyhäjoki huvudanslutning samt av broarna över
vattendrag vid Pyhäjoki södra gren och nordliga gren, förbättrande av plankorsningarna vid Brahestad samt breddande av bron över riksvägen och banan, omkörningsfiler med mitträcke på
sträckan Pattijoki—Revonlahti och sträckan Revonlahti—Lapinkangas, breddande av bron över
riksvägen och banan vid Lapinkangas samt kanalisering av anslutningen till stamväg 86. Dessutom omfattar projektet vägbelysning och viltstängsel samt i tätorten förbättrande av anslutningar
och reglering av den lätta trafiken. Riksväg 8 hör till vägnätet för stora specialtransporter och är
en viktig transportrutt för industrin på kustområdet och för näringslivet, och därför gagnar förbättringsåtgärderna även den förefintliga näringsverksamhetens transporter. På riksväg 8 sker det
redan många tunga transporter med avgång särskilt i Brahestad. Särskilt broarna ska repareras
och förstärkas eftersom de inte håller den extra belastning som följer av byggandet av kraftverket.
Broarna är dessutom över 50 år gamla och kräver ombyggnad under de närmaste åren. På en del
broar finns det dessutom redan nu restriktioner på bredd och vikt. Behovet av anslag för projektet
är 3 mn euro år 2015, 14,5 mn euro år 2016 och 5 mn euro år 2017.
Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:
Rv 8 Smedsby omfartsväg
Justeringen av fullmakten med 2,5 miljoner euro från 55,0 miljoner euro till 57,5 miljoner euro
föranleds av att kostnadsförslaget preciserats. De bergmängder och bergkvaliteter som uppgetts
i projektets utgångsinformation har inte stämt i terrängen, och en del av dessa överraskningar ska
ersättas i enlighet med beställarens ansvar och enligt de tidigare fastställda prestationerna. Genom
projektet har ytvattensregleringen förbättrats i större utsträckning än vad som angetts i den ursprungliga planen. Arbetet med att utreda kostnadseffekterna av dessa faktorer pågår och blir färdigt våren 2015. Ett problem är att jämföra entreprenörens och projektörens uppgifter om mängderna samt riktigheten hos dessa uppgifter. Det behov av tilläggsanslag som föranleds av justeringen av fullmakten är 2,5 mn euro år 2015.
Justering av projektbeskrivningen för projekt enligt tidigare beslut:
Havsfarleden till Raumo
Projektbeskrivningen för havsfarleden till Raumo justeras så att ett djupgående på 12 meter möjliggörs. I den andra tilläggsbudgeten för 2014 fastställdes djupgåendet till 11 meter. Fullmakten
för projektet ändras inte till följd av detta.
Planering av Centrumslingan
Beskrivningen av planeringen av Centrumslingan som godkändes i budgeten för 2012 ändras så,
att det anslag på 40 mn euro som beviljats för projektplaneringen kan användas för byggande i
förhand särskilt när det gäller sådana objekt där man blir tvungen att investera i andra aktörers
byggnadsentreprenader och på det sättet hålla kostnaderna på skälig nivå eller överhuvudtagen
möjliggöra genomförande av Centrumslingan inom den kostnadsram och tidtabell som reserveras
för slingan. Det föreslås inga ändringar i finansieringen av projektet.

31.20
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
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18 716 000
340 141 000
14 111 000
48 000 000
16 500 000
393 641 000
369 303 000

20. Myndighetstjänster för trafiken
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 243 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig i sjöfart vid Finlands ambassad i London.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-243 000
49 589 000
600 000
47 613 000
42 562 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 934 000 euro.
Anslaget får användas
1) för betalning av statsunderstöd för investeringar i inrättandet av en utvecklings- och testmiljö
för molntjänster inklusive anskaffning av utrustning och anordningar
2) för betalning av statsunderstöd för utgifter för drift och verksamhet för utvecklings- och testmiljön för molntjänster i det inledande skedet
3) för utvecklingsprojekt för digitala tjänster
4) för betalning av de konsumtionsutgifter som föranleds av upphandling av tjänster som täcker
upphandling, genomförande och upprätthållande av en molntjänstinfrastruktur för en utvecklings- och testmiljö för molntjänster.
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Motsvarande anslag har beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2012 och anslaget har blivit delvis oanvänt. Motiveringen till momentet har kompletterats i den första till-
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läggsbudgeten för 2013. Det förelås att ett anslag som motsvarar det belopp som blivit oanvänt
budgeteras i denna tilläggsbudgetproposition för samma användningsändamål.
2015 I tilläggsb.

934 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 104 000 euro i överföring
till moment 32.01.02 (-1 årsv.) på grund av bildandet av NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter och 500 000 euro för att kunna inleda reformen av verksamhetsmodellen för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och för utvecklandet av den digitala
arbetsförmedlingen samt 247 000 euro som tillägg i anslutning till den finansiering som ansökts
hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i vars finansieringsplan det vid utgången av tiden för genomförandet finns ett oanvänt belopp på 247 000 euro av de omkostnader
som har reserverats för NTM-centralerna och TE-byråerna (EU-andelen). Den oanvända andelen
ska återbetalas till Europeiska kommissionen i början av 2015.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

643 000
40 725 000
1 680 000
—
54 110 000
60 816 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 144 000 euro.
Dessutom ändras punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet som följer:
5) till betalning av tjänsterna för utvecklande av företagsverksamheten och av de överföringsutgifter som upphandlingen av dem föranleder.
F ö r k l a r i n g : Av tillägget föranleds 800 000 euro av en överföring från moment 32.30.01 (17
årsv.) och 104 000 euro av en överföring från moment 32.01.01 (1 årsv.) på grund av bildandet
av NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter samt 240 000 euro av
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avlönande av extra personal för viss tid (4 årsv.) i syfte att snabba upp behandlingen av miljökonsekvensbedömningen av utbyggnaden av vindkraft.
Ändringen av motiveringen beror på reformen av den offentliga arbetskraftsservicen, genom vilken även utbudet på tjänster har förändrats.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

1 144 000
213 161 000
390 000
-1 152 000
215 897 000
215 204 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 125 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter till moment 33.01.01.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-125 000
663 000
6 019 000
4 777 000

22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) för utgifter som är nödvändiga för att förhindra föroreningar i miljön som orsakas av verksamheten vid gruvans metallfabrik, av gruvans vattenhantering eller av annan verksamhet vid anläggningarna, till den del som utgifterna inte kan täckas med medel från konkursboet Talvivaara Sotkamo Oy eller från någon annan aktör
2) för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken
3) till betalning av utgifter som föranleds av offentlig utredning.
För de användningsändamål som avses i punkt 1—3 får även användas anslag under momenten
25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 och 35.10.20 i enlighet med det användningsändamål som anges för respektive moment.
F ö r k l a r i n g : För de ändamål som nämndes i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 beviljades
50 000 000 euro under motsvarande moment. Esbo tingsrätt försatte Talvivaara Sotkamo Oy i
konkurs den 6 november 2014 och överförde senare den för offentlig utredning den 1 december
2014. Produktionsmetoden vid gruvan baserar sig på biolakning. Det anslag som beviljades i den
tredje tilläggsbudgeten för 2014 kommer att räcka till för att kontrollera miljöriskerna i fråga om
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metallfabrikens biolakningsprocess och vattenhantering högst under våren 2015. Metallfabrikens
verksamhet, vattenhanteringen och andra verksamheter som är nödvändiga för att avvärja miljöskador bör i praktiken fortsätta också i det fall att utgifterna inte kan täckas med medel i konkursboet. Därför föreslås det att staten även i framtiden enligt egen prövning ska axla en del av dessa
nödvändiga utgifter i det fall att de inte kan täckas med medel som finns i eller som kan fås till
konkursboet. Detta förutsätter till vissa delar även att förskottsbetalningar betalas ut. Tilläggsanslaget bedöms trygga verksamheten för förebyggande av föroreningar i miljön fram till hösten
2015.
2015 I tilläggsb.
2014 III tilläggsb.

100 000 000
50 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.42.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
88 961 000
35 000 000
81 692 000
85 910 083

20. Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är överföring från moment 32.20.41 och avsett för åtgärder
för att starta verksamheten i Team Finland-huset.
Finnvera Abp, Innovationsfinansieringsverket Tekes samt Finlands Industriinvestering Ab flyttar
under de närmaste åren till samma byggnad i Gräsviken i Helsingfors där Finpro rf är beläget för
närvarande. I huset ska även finnas gemensamma arbetsutrymmen för de aktörer inom Team Finland som kommer från arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och statsrådets kansli.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

200 000
40 372 000
-160 000
41 284 000
40 639 000
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41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 303 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 503 000 euro för betalning av
semesterlöneskulden i fråga om den personal vars tjänster överfördes den 1 januari 2015 från
Centralen för turistfrämjande till Finpro rf och för betalning av tilläggspensionsförsäkringar för
de personer som omfattas av statens tilläggspensionsskydd samt som avdrag 200 000 euro i överföring till moment 32.20.06 för åtgärder för att starta verksamheten i Team Finland-huset.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

303 000
51 792 000
—
6 300 000
29 000 000
26 637 000
36 122 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensen om projektfinansiering.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att de mervärdesskatteutgifter som hänför
sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment
32.01.29.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
9 800 000
10 600 000
7 600 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande och betalning av statsunderstöd för innovationer inom
skeppsbyggnad i enlighet med Europeiska unionens och Finlands lagstiftning om forsknings-, utvecklings- och innovationsstöd.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Anslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller understöd till
sådana varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg som är registrerade i Finland.
Stödet beviljas för utveckling och planering av en ny fartygstyp, sådana innovativa delar av ett
fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och upprättande av innovativa pro-
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duktions-, planerings- eller logistikmetoder. Avsikten är att föreskriva om beviljande av understödet genom förordning av statsrådet.
2015 I tilläggsb.
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

20 000 000
10 000 000
3 200 000
26 100 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 44 005 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av Finnvera Abp:s stora, enskilda förlustnoteringar bl.a. när det gäller gruvverksamheten.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

44 005 000
54 338 000
—
52 722 000
60 310 400

49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 168 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för betalning av tilläggspensionsskyddet.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är en kapitaliserad kostnad för tilläggspensionsskyddet för
överföringen av samtliga anställda hos Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Mätteknikcentralen. Ersättningen är av engångsnatur, och staten föranleds inga andra kostnader för anordnandet av tilläggspensionsskyddet. Utgiftsposten utgör en separat fast betalning och är inte
statsunderstöd.
2015 I tilläggsb.
2015 budget

19 168 000
111 020 000

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp
lån till ett belopp av högst 500 000 000 euro som hänför sig till finansiering av export, om störningarna på finansmarknaden ställer hinder för att bolaget via kapitalmarknaden kan skaffa sådana lån och låneprogram som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998)
på skäliga villkor. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. Återbetalningstiden för de lån som
beviljas får vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.
F ö r k l a r i n g : Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt
ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som
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grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns
sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan
skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen på skäliga villkor, kan bolaget inom
ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. En sådan situation kan uppkomma när det finns sådana störningar på finansmarknaden som
avsevärt höjer priset på andra aktörers än statens medelsanskaffning.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
10 000
10 000
—

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till höjande av
Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att säkerställa finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid små företag med snabb tillväxt samt för kapitalinvesteringsverksamhet
som främjar företagens internationalisering.
F ö r k l a r i n g : Genom tilläggsanslaget ska man starta Finlands Industriinvestering Ab:s nya
investeringsprogram med vilket finländska målföretag med ökande internationell verksamhet ska
kunna få utländskt kapital vid kapitalinvesteringar i den senare fasen.
I Finland riktar sig kapitalinvesteringarna i tillväxtföretag särskilt till sådd- och startfasen. I Finland är finansieringsomgångarna i den senare fasen av kapitalinvesteringsverksamheten internationellt sett mindre än i många andra länder. Målet för det nya investeringsprogrammet är att
tillväxtföretagens kapitalinvesteringar internationellt sett ska uppnå en konkurrenskraftig nivå
genom att till Finland skaffa utländskt privat riskkapital för investeringar i den senare venturefasen.
Syftet med det nya programmet är att få internationella investeringar för ca tio tillväxtföretag och
att utöver den föreslagna kapitalinvesteringen katalysera annat kapital för ca 25—75 mn euro för
företagens tillväxt. Syftet är att främja målföretagens konkurrenskraft, tillväxt, internationalisering och sysselsättningsförmåga.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget

25 000 000
80 000 000
50 000 000
30 000 000

32.30
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter till
NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter under moment 32.01.02
(-17 årsv.).
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-800 000
153 886 000
165 000
2 500 000
156 961 000
160 975 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst 41 678 000
euro år 2015.
F ö r k l a r i n g : Anslagstillägget på 3 200 000 euro och tillägget på 20 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds i huvudsak av den tilläggssatsning som behövs för den förutseende
förnyelsen av näringsstrukturen och för hanteringen av strukturomvandlingar. Tillägget till fullmakten används till utvecklingsbidrag till företag, främst små företag, för skapande av ekonomisk
tillväxt och nya arbetsplatser i områden som hotas av eller som drabbats av förlorade arbetstillfällen.
Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 3 200 000
euro år 2015, 7 200 000 euro år 2016, 6 000 000 euro år 2017 och 3 600 000 euro år 2018.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

3 200 000
24 980 000
500 000
29 239 000
24 176 476

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till de återbetalningar
till EU som föranleds av projekten inom Europeiska globaliseringsfonden.
F ö r k l a r i n g : Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

72

32.40

2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
563 899 000
3 000 000
-2 500 000
503 975 000
579 254 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 116 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget är en överföring till moment 25.10.03 och föranleds av tilläggsresurser som behövs för behandlingen av de besvärsärenden som överförts från Patent- och registerstyrelsen till marknadsdomstolen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

-116 000
2 016 000
2 133 000
1 434 000

60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 440 000 euro.
Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst
65 000 000 euro år 2015.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att den fullmakt som reserverats för att stödja bioraffinaderiprojekt delvis har blivit oanvänd.
Avsikten är att anslagstillägget på 3 000 000 euro samt tillägget på 30 000 000 euro till bevillningsfullmakten ska användas för stödjandet av bioekonomi och för projekt som stöder kommersialiseringen och ibruktagandet av energiteknologi.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

-5 440 000
80 908 000
-500 000
72 905 000
29 282 488

32.70
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70. Integration
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av en höjning av flyktingkvoten med 300 personer till
1 050 personer.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

1 500 000
94 827 000
94 680 000
102 266 927
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 125 000 euro i överföring från moment 32.01.21 för löneutgifter och andra utgifter för avlönande av en sakkunnig
vid Europarådets generaldirektorat för mänskliga rättigheter och rättsstatlighet samt som avdrag
82 000 euro i överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig inom social- och hälsovården vid Finlands ambassad i Moskva och 24 000 euro i överföring till moment 33.02.05 för nya uppgifter inom tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

19 000
30 712 000
320 000
-154 000
40 990 000
41 030 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 185 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av anhängiggjorda besvärsärenden. År 2016 tas ett nytt elektroniskt ärendehanteringssystem i bruk i nämnden. Systemet
kommer att effektivisera verksamheten och förebygga det behovet av tilläggsanslag i framtiden
som föranleds av en ökning av sådana besvärsärenden som inte beror på arbetslöshetssituationen.

33.01
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut
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185 000
2 245 000
55 000
2 250 000
2 363 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 271 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av anhängiggjorda besvärsärenden. År 2016 tas ett nytt elektroniskt ärendehanteringssystem i bruk i nämnden. Systemet
kommer att effektivisera verksamheten och förebygga det behovet av tilläggsanslag i framtiden
som föranleds av en ökning av sådana besvärsärenden som inte beror på arbetslöshetssituationen.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

271 000
4 539 000
100 000
4 548 000
4 524 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 421 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av anslag föranleds av beredningen av överföringen av hälso- och
sjukvården för fångar från justitieministeriets förvaltningsområde till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Avsikten är att ansvaret för hälso- och sjukvården för fångar överförs från Brottspåföljdsmyndigheten till Institutet för hälsa och välfärd. Överföringen genomförs vid ingången av 2016 och motsvarande anslag på ca 16 miljoner euro överförs. Det föreslås att beredningen av överföringen inleds detta år, med anledning av vilket enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd föreslås få ett tillägg på 421 000 euro för engångsutgifter.
Tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten medför nya uppgifter för regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. För detta
föreslås det att det budgeteras ett anslag för avlönande av personal motsvarande sammanlagt 3
årsverken. Den nya personalen finansieras genom anslagsöverföring från försvarsministeriets,
justitieministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden. Överföringen av
hälso- och sjukvården för fångar föranleder bestående merkostnader från och med 2016, för vilket
man har för avsikt att föreslå ett tilläggsanslag på 250 000 euro.
2015 I tilläggsb.

421 000
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02. Tillsyn
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 148 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Av tilläggsanslaget hänför sig 24 000 euro till tillsynen över yrkesutbildade
personer inom socialvården, 24 000 euro är en överföring från moment 33.01.01 för nya uppgifter inom tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmakten och 100 000 euro ett
tillägg av engångsnatur som hänför sig till flyttkostnader som föranleds av lokalarrangemang.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

148 000
12 465 000
295 000
270 000
11 771 000
12 165 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är ett tillägg av engångsnatur som hänför sig till flyttkostnader
som föranleds av lokalarrangemang.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

100 000
4 167 000
75 000
5 502 000
3 578 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 43 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att arbetslöshetsgraden förväntas stiga
och av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

43 000 000
1 007 000 000
12 000 000
1 004 550 000
981 000 000

33.60
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51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag föranleds av att arbetslöshetsgraden förväntas stiga
och av att beloppen av dagpenningen ökar.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 III tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

46 000 000
174 000 000
10 000 000
244 480 000
199 850 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 550 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken per år för styrnings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet.
F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsanslag föranleds 3 300 000 euro av tryggandet av det nuvarande antalet platser på skyddshem (121 familjeplatser på ca 20 skyddshem) och 250 000 euro
av de tilläggsresurser som det nya uppdraget för Institutet för hälsa och välfärd kräver.
2015 I tilläggsb.
2015 budget

3 550 000
8 000 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8 samt för skyddet av Östersjön, för miljövårdssamarbete mellan Finska vikens
kuststater samt för handlingsprogrammet för Östersjöstrategin i syfte att minska utsläppen av näringsämnen (Nutri).
F ö r k l a r i n g : Ändringen av motiveringen till momentet ger möjlighet att avlöna visstidsanställd personal också i uppgifter som ansluter till skyddet av Östersjön, miljövårdssamarbetet
mellan Finska vikens kuststater och Nutriprojektet.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut

—
13 760 000
17 160 000
14 460 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till det anslag som beviljades i budgeten för 2013 kompletteras så att anslaget även
får användas till utgifter som föranleds av nödvändiga tilläggsreparationsbehov som uppdagats i
samband med den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje.
F ö r k l a r i n g : I och med kompletteringen av motiveringen till detta moment är det möjligt att
använda anslaget förutom för planeringen av den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje även för utgifter som föranleds av nödvändiga tilläggsreparationsbehov som
uppdagats i samband med den grundläggande renoveringen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

35.20
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 budget
2013 bokslut
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—
1 450 000
13 500 000
500 000

20. Samhällen, byggande och boende
60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
Motiveringen till momentet kompletteras så att ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån
för bostadsaktiebolagshus (205/1996) från statens bostadsfonds medel får godkännas till ett belopp av sammanlagt högst 5 000 000 euro år 2015 för sådana beslut om räntestödslån som har fattats före 2015, vars ansökningar om rättelse uppfyller förutsättningarna för godkännande. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.
F ö r k l a r i n g : Nya ombyggnadslån för bostadsaktiebolag beviljas inte räntestöd 2015. I vissa
beslut av 2014 har det dock sökts rättelse 2015, och i fråga om dessa godkänns rättelseyrkandena
huruvida förutsättningarna för godkännande uppfylls. För behandlingen av dessa rättelseyrkanden beviljas det en fullmakt på högst 5 000 000 euro för att godkänna räntestödslån.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2015 I tilläggsb.
2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut

—
—
—
—
—
—

