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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2016. 

Ekonomiska utsikter

Utsikterna för tillväxt inom världsekonomin och världshandeln är blygsamma. Enligt finansmi-
nisteriets ekonomiska prognos, som uppdaterades i april, är tillväxten i världshandeln 3 % år
2016, och tillväxten ökar 2018 till inte mer än 5 %. Den långsammare ekonomiska tillväxten i
Kina syns framför allt i övriga tillväxtländers ekonomiska utsikter. Den ekonomiska utvecklingen
hos många av Finlands viktiga handelspartner väntas dock bli rätt gynnsam.

I Finland ökade den samhällsekonomiska tillväxten med 0,5 % år 2015 efter tre år av recession.
Enligt prognosen kommer Finlands ekonomi att öka med 0,9 % år 2016. Utsikterna för tillväxt
inom världsekonomin och världshandeln är blygsamma och exportutvecklingen förblir svagare
än världshandeln. Det låga priset på energi, särskilt olja, främjar dock tillväxtutsikterna för ener-
giintensiva ekonomier som Finland. Den måttliga tillväxten bygger främst på en gynnsam utveck-
ling när det gäller investeringar. Tillväxten inom den privata konsumtionen stöds i år av en mått-
lig prisutveckling. Till följd av återhämtningen av den ekonomiska tillväxten ökar antalet syssel-
satta under detta år med 0,3 procent, och arbetslöshetsgraden sjunker en aning och är enligt
prognosen i medeltal 9,3 %. Tillväxten av totalproduktionen 2017 och 2018 väntas bli endast
1,2 %.

Den offentliga ekonomin i Finland har uppvisat ett underskott från och med 2009. De offentliga
samfundens finansiella ställning förbättras under de närmaste åren till följd av anpassningåtgär-
der och en spirande ekonomisk tillväxt, men visar trots det ett underskott. Den offentliga skulden
i förhållande till BNP har redan länge vuxit utan avbrott. Till följd av anpassningsåtgärderna ökar
skuldkvoten i förhållande till BNP dock långsammare under de närmaste åren. År 2015 sjönk Fin-
lands underskott under referensvärdet på 3 procent enligt EU-fördraget, men den offentliga skul-
den överstiger gränsvärdet på 60 procent.

Inkomstposter

Kalkylen över skatteinkomster höjs med 156 miljoner euro. Kalkylen över samfundsskatten höjs
med 206 miljoner euro. Ökningen föranleds av ett större faktiskt utfall av förskottskomplettering-
ar för skatteåret 2015 under senvåren 2016 och av en återbäring av samfundsskatt för tidigare
skatteår som hänför sig till samfundsskatteinkomsterna för 2016. Intäktskalkylen för arvs- och
gåvoskatten sänks med 50 miljoner euro till följd av uppgifterna om influtna belopp. Kalkylen
över inkomster av blandad natur höjs med 66 miljoner euro främst på grund av den intäktsföring
som gjorts från försörjningsberedskapsfonden som är en fond utanför budgeten. Intäktsföringen
föranleds av en minskning av säkerhetsupplagen i enlighet med statsrådets beslut (857/2013) om
målen för försörjningsberedskapen. Till följd av dessa ändringar höjs inkomstposten med 222
miljoner euro netto.
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Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 222 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 455 miljoner euro ökar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2016 behovet av
statens nettoupplåning med 233 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till
ca 5,6 miljarder euro 2016. Statsskulden beräknas vid utgången av 2016 uppgå till 106 miljarder
euro, vilket är ca 50 % i förhållande till bruttonationalprodukten. 

Ramen för valperioden 

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 391 miljoner euro. Nivån på
ramutgifterna för 2016 blir därmed 45 056 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2016 uppgick till 44 966 miljoner euro efter den första tilläggsbudgeten. Extra
satsningar av engångsnatur kan täckas med hjälp av en s.k. ofördelad reserv, dvs. en oanvänd re-
serv från ramen för 2015. Efter den första tilläggsbudgeten för 2016 fanns det ännu kvar en oför-
delad reserv på 113 miljoner euro från föregående år. Genom den aktuella tilläggsbudgetpropo-
sitionen används denna reserv. Ramnivån för 2016 höjs tekniskt med denna summa. Dessutom
görs i denna tilläggsbudgetproposition strukturella ändringar på 85,8 miljoner euro i ramnivån.

Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramni-
vån 2016 till 45 150 miljoner euro. Den ofördelade reserven för slutet av året blir därmed 94 mil-
joner euro. 

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2015
Bokslut

2016
Godkänd

 budget
(budget+

tilläggsbudget)

2016
Regeringens
proposition

2016
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 53 700 54 480 455 54 935
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 530 1 573 -56 1 517

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 48 971 49 069 222 49 292
— Skatteinkomster 39 941 40 777 156 40 933
— Övriga inkomster 9 030 8 292 66 8 359
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 406 5 410 233 5 644
— Nettoupplåning 4 343 5 460 233 5 694
— Skuldhantering 63 -50 - -50
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Asylsökande och immigration

För utgifter som föranleds av immigrationen föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka 230 miljoner
euro. Enligt uppskattning anländer 10 000 asylsökande till Finland 2016. Det beräknas nu att de
kostnader som föranleds av immigrationen blir drygt 780 miljoner euro högre än vid det tidigare
rådande antalet asylsökande på cirka 3 000—4 000 personer per år.

Det föreslås att anslagen för förläggningarna höjs med 130 miljoner euro till följd av det stora
antalet asylsökande i slutet av förra året som har lett till ökade mottagningskostnader ännu för
innevarande år samt översättnings- och tolkningsutgifter i samband med asylutredning och asyl-
samtal. För utgifter i anslutning till frivilligt återvändande asylsökande föreslås ett tillägg på 2
miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för språkprov, kartläggningar av kunnande och snab-
bare tillgång till integrationsutbildning för asylsökande som har fått uppehållstillstånd.

Utifrån antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd föreslås tilläggsanslag på 1,6 miljoner
euro för barnbidrag, 26,2 miljoner euro för bostadsbidrag och 61 miljoner euro för arbetsmark-
nadsstöd. Av samma orsak föreslås det ett tillägg på 0,6 miljoner euro till statens andel i de utgif-
ter som föranleds av sjukförsäkringslagen.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en reger-
ingsproposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har
samband med den. Enligt förslaget ska uppgifter och resurser som hänför sig till asylutredningen
överföras från polisen och gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket. I anslutning till detta
föreslås det att det från polisens omkostnader överförs 800 000 euro till Migrationsverkets om-
kostnader. 

Till finansieringen av projektet "Ett smart digitalt ämbetsverk" föreslås det 2 miljoner euro i över-
föring från anslaget för främjande av produktiviteten.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2016

23.90.26 Ändrad tidsmässig fördelning av projektet Finland 100 1,0
25.10.50 Ändring av budgetpraxis för mervärdesskatteutgifter 6,5
28.10.01 Ombudgetering av Valmis-projektet 38,2
30.40.44 Ombudgetering av Kemera-stödet 8,4
31.40.50 Ombudgetering av projektet Snabbt bredband 14,3
32.50.64 Antecipering av reserven för utbetalningar för 

Strukturfondsprogrammet för Finland 17,4
26.40.21 Finansiering av utgifter av engångsnatur med hjälp av den 

oanvända reserven från 2015 113,2
Sammanlagt 199,0
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För magistraternas omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 297 000 euro för registrering i be-
folkningsdatasystemet av personuppgifter och hemort för asylsökande och deras familjer.

Kapitalisering av Terrafame Group Ab

Det föreslås ett tilläggsanslag på 144 miljoner euro för ökning av Terrafame Group Ab:s eget ka-
pital. Det bedöms att tilläggsanslaget täcker kostnaderna för verksamheten fram till utgången av
2016. Tilläggsanslaget gör det möjligt att samtidigt börja förbereda en kontrollerad avslutning av
gruvverksamheten och att fortsätta diskussionerna om en breddning av ägarbasen.

Krishantering

Ändringen i utgifterna för krishanteringen föranleds av att utbildningsinsatsen i Irak fortsätter och
att styrkan utökas i enlighet med redogörelsen från den 3 mars 2016. Det har dessutom beaktats
att Finland fram till oktober deltar med en avdelning för fartygskontroll i insatsen i Medelhavet.
Det föreslås ett tillägg på 7,4 miljoner euro för kostnader som hänför sig de ändringar som gäller
insatserna. Inom försvarsministeriets förvaltningsområde kan ändringarna genomföras utan
tilläggsanslag med hjälp av ändrad dispositionsplan och interna överföringar.

Utvecklande av närstående- och familjevården

Närstående- och familjevården utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. I samband med
tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition
med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård och familjevårdslagen. Lag-
ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2016. För verkställigheten av lagarna föreslås att stats-
andelen för kommunal basservice höjs med 49,3 miljoner euro genom full statlig finansiering.

Den ökade närståendevården och familjevården ersätter annan vård som erbjuds dygnet runt, vil-
ket minskar kommunernas kostnader. Spareffekten när det gäller kostnaderna för de offentliga fi-
nanserna beräknas 2016 vara sammanlagt 44,7 miljoner euro, varav minskningen i statsandelen
är 11,4 miljoner euro.

Trafikprojekt

Det föreslås ett tillägg på 4,5 miljoner euro för att påskynda byggandet av trafiklederna vid Ää-
nekoski bioproduktfabrik. Då kan fabriken inleda sin verksamhet enligt en snabbare tidtabell vid
utgången av 2017. Det föreslås dessutom att 3 miljoner euro ska användas för att tidigarelägga
byggandet av E18 Fredrikshamn—Vaalimaa. EU har till vissa trafikledsprojekt betalat TEN-stöd
i efterskott 2015, och stödet har intäktsförts under moment 12.31.10. Det föreslås att motsvarande
anslag nu ska använda till dessa projekt. Det föreslås att fullmakten för rv 12 Tammerfors strand-
led höjs med 5 miljoner euro till följd av större kostnader än väntat för att rena den förorerande
marken på området.

Strukturfonderna

Det föreslås ett tillägg på 45,5 miljoner euro till bevillingsfullmakten för EU:s strukturfondspro-
gram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållnings-
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politiken och ett anslagstillägg på 40 miljoner euro till följd av det tidigarelagda ibruktagandet av
reserveringen för utbetalningar inom Finlands strukturfondsprogram. Avsikten är att 34 miljoner
euro av anslagstillägget ska användas till finansiering av SMF-företagsinitiativprogrammet.

Statens bostadsfond

I samband med tilläggsbudgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en reger-
ingsproposition med förslag till lag om kort räntestöd för bygglån för hyresbostäder. Det föreslås
att högst 80 miljoner euro av statens bostadsfonds medel anvisas till detta ändamål. Det föreslås
att understödet för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov minskas
med 10 miljoner euro och överförs till att användas för installation av hissar i syfte att främja äldre
personers möjlighet att bo hemma. För att nå målen i avtalet om markanvändning, boende och
trafik i Helsingforsregionen till den del som gäller ett tillräckligt byggande av bostäder till skäligt
pris föreslås det att bevillningsfullmakten för startbidrag höjs med 10 miljoner euro.

Andra justeringar

För att främja digitaliseringen av försöksverksamheten anvisas 2 miljoner euro till statsrådets
kanslis förvaltningsområde. Anslaget används till anskaffning och underhåll av en digital finan-
sieringsplattform för utvecklingen av samhället, till utgifter i samband med inrättandet av en or-
ganisation som ska ansvara för administreringen av finansieringsplattformen samt till andra ut-
gifter som föranleds av projektet. Anslag ska användas särskilt till främjande av småskaliga för-
sök som genomförs på initiativ av medborgarna.

I enlighet med statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik som godkänts av statsrådet den 13
maj 2016 föreslås det att ägandegränserna för vissa bolag ska sänkas.

Det totala anslaget under momentet för projektet Finland 100 är sammanlagt 19 miljoner euro
2013—2018. Det föreslås att periodiseringen av anslagen i den totala budgeten ses över, så att det
till 2016 läggs till 1 miljon euro och minskas motsvarande summa från budgeten för 2017. 

Det föreslås att det till polisväsendets omkostnader läggs till 5 miljoner euro för finansieringen
av projektet för en totalreform av polisens verksamhetsstyrning (Vitja) som överföring från an-
slaget för främjande av produktiviteten.

Det föreslås ett tillägg på 19 miljoner euro för att täcka valutakursförluster i samband med an-
skaffningar av försvarsmateriel och andra anskaffningar för försvarsmakten. Eftersom indexut-
vecklingen 2015 har varit långsammare än man vid budgetberedningen antog, föreslås ett avdrag
på sammanlagt 18,9 miljoner euro under förvaltningsområdets moment.

För skadestånd som motsvarar förverkandepåföljder som dömts förverkade till staten anvisas ett
anslag på 2 miljoner euro. I brottmål har målsäganden möjlighet att söka skadestånd hos Rättsre-
gistercentralen i fall där vinning av ett brott har dömts förverkad till staten och förverkandepå-
följden har verkställts. I förfarandet är det fråga om att den vinning som gärningsmannen eller
tredje man haft av brottet sammanjämkas med det motsvarande skadeståndet.
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Den helikoptertaxa som ersätts av sjukförsäkringen förenhetligas från och med den 1 september
2016. För att trygga användningen av helikoptrar inom gränsbevakningen överförs 168 000 euro
från social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde till Gränsbevakningsväsendet, och
Gränsbevakningsväsendets omkostnadsanslag höjs med 262 000 euro.

Senatfastigheter befullmäktigas att sälja fastigheten på Nylandsgatan 1—5 i Helsingfors för 26,5
miljoner euro samt den obebyggda andelen av fastigheten på Datavägen 3 i Otnäs i Esbo för 14,39
miljoner euro. 

Till prestationer i samband med statsborgen föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro till följd av
borgensansvaret för det miljölån som beviljades Nordiska Investeringsbanken år 1996.

För förnyandet av Nationalmuseets basutställning anvisas 900 000 euro och för förflyttning av
samlingarna till ett nytt samlings- och konserveringscentralen 240 000 euro. Anslagsökningarna
täcks genom oanvända tippningsvinstmedel.

På grund av försenade utbetalningar 2015 ombudgeteras 8,44 miljoner euro i medel för Kemera.

Det föreslås ett tillägg på 0,97 miljoner euro till Landsbygdsverkets omkostnader för uppgifter i
anslutning till verkställigheten av stöd. I anslutning till tillsynen över jordbruksstöd föreslås det
ett tillägg på 0,5 miljoner euro till NTM-centralernas omkostnader.

Av den andel av fullmakten för bredbandsstödet som inte har använts ska enligt förslaget 0,8 mil-
joner euro förnyas, och på motsvarande sätt föreslås det att 14,3 miljoner euro av det anslag som
blivit oanvänt ska anvisas som anslagsökning, så att projektet kan genomföras i den planerade
omfattningen.

Till internationaliseringsunderstöden föreslås en fullmaktsökning på 2,8 miljoner euro och en an-
slagsökning på 1,1 miljoner euro för deltagande i världsutställningen i Astana 2017. Av anslags-
ökningen utgörs 0,3 miljoner euro av en överföring från andra moment inom arbets- och närings-
ministeriets huvudtitel och 0,8 miljoner euro av en överföring från finansministeriets huvudtitel.

Det föreslås ett tillägg på 3,1 miljoner euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice i anslut-
ning till EFG-projekt inom universiteten och Microsoft. Finanansiering för projekten söks hos
Europeiska globaliseringsfonden. 

För produktionsstödet för förnybar energi föreslås en minskning på 25 miljoner euro. Avdraget
föranleds av att produktionskalkylen för skogsflisbaserad el har justerats. 

Det föreslås sammanlagt 0,31 miljoner euro i tilläggsanslag till tilläggsarbete för det nya ärende-
hanteringssystemet för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och besvärsnämnden för so-
cial trygghet. Kostnaderna har blivit högre än beräknat. Avsikten är att nämnderna ska samman-
slås.

De maximala boendeutgifter som kan godtas i bostadsbidraget för pensionstagare är 2016 fortfa-
rande på samma nivå som 2015. Därför föreslås det att statens finansieringsandel minskas med
4,6 miljoner euro.
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Det föreslås 0,52 miljoner euro till miljöministeriet för bekämpning av miljöskador på grund av
risken för förorening av miljön till följd av Belvedere Mining Oy:s konkurs. 

Det föreslås 0,25 miljoner euro till projektet för digitalisering av den byggda miljön och byggan-
det. Målet är att förnya informationshanteringen i anslutning till den byggda miljön och ekosys-
temtjänsterna och att därigenom effektivisera serviceproduktionen för markanvändning och byg-
gande.

Kalkylen för ränteutgifterna sänks med 56 miljoner euro. Nedgången i räntenivåerna inom euro-
området har inverkat på sänkningen. 

De av riksdagen godkända anslagen för 2016 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
 budget

(budget+tilläggs-
budget)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 162 876 000 - 162 876 000
22. Republikens president 13 475 000 -19 000 13 456 000
23. Statsrådets kansli 207 558 000 2 998 000 210 556 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 056 276 000 6 482 000 1 062 758 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 926 284 000 -2 284 000 924 000 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 711 858 000 146 636 000 1 858 494 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 886 295 000 -1 724 000 2 884 571 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 346 174 000 60 536 000 17 406 710 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 801 596 000 -680 000 6 800 916 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 561 757 000 7 778 000 2 569 535 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 932 443 000 22 970 000 2 955 413 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 974 713 000 178 320 000 3 153 033 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 13 121 569 000 89 944 000 13 211 513 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 203 887 000 363 000 204 250 000
36. Räntor på statsskulden 1 573 100 000 -56 000 000 1 517 100 000
Sammanlagt 54 479 851 000 455 320 000 54 935 171 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2016 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
 budget

(budget+tilläggs-
budget)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 777 052 000 156 000 000 40 933 052 000
12. Inkomster av blandad natur 5 367 489 000 66 140 000 5 433 629 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-

ning av aktier och intäktsföring av vinst 2 458 138 000 - 2 458 138 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 466 800 000 - 466 800 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 069 479 000 222 140 000 49 291 619 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 410 372 000 233 180 000 5 643 552 000
Sammanlagt 54 479 851 000 455 320 000 54 935 171 000



II tilläggsbudgeten för 2016

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 156 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 156 000 000

02. Samfundsskatt, tillägg ..................................................................... 206 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag .......................................................... -50 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 66 140 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 140 000

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, 
tillägg ............................................................................................... 1 140 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 65 000 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten .............................. 65 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN 233 180 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 233 180 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 233 180 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

455 320 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT -19 000

02. Republikens presidents kansli -19 000

01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -19 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 2 998 000

01. Förvaltning 1 927 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag -73 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år) 2 000 000

10. Ägarstyrningen —

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ —

30. Justitiekanslersämbetet -29 000

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -29 000

90. Övriga utgifter 1 100 000

21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg ....................................................... 100 000
26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................. 1 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 482 000

01. Utrikesförvaltningen -964 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -964 000
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10. Krishantering 7 446 000

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg .................................................................. 7 446 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete —

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) .............. —
89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservations-

anslag 3 år) ...................................................................................... —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -2 284 000

01. Ministeriet och förvaltningen -4 745 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -174 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitie-

ministeriet (reservationsanslag 2 år), avdrag ................................... -49 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -40 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg ....................................... 2 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltnings-

område (förslagsanslag), avdrag ...................................................... -6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 18 000

10. Domstolar och rättshjälp 3 767 000

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -49 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -67 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag -1 526 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 1 109 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 4 300 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning -777 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -777 000

30. Åklagarna -282 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .. -282 000

40. Verkställighet av straff -250 000

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -250 000
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50. Valutgifter 3 000

20. Valutgifter (förslagsanslag), tillägg ................................................. 3 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 146 636 000

01. Förvaltning 11 847 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -134 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltnings-

område (förslagsanslag), tillägg ...................................................... 11 981 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisa-

tioner utomlands (förslagsanslag) .................................................... —

10. Polisväsendet -975 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ....... -895 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..... -80 000

20. Gränsbevakningsväsendet 1 117 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 117 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna -426 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -61 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -365 000

40. Invandring 135 073 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 4 631 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 130 442 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 724 000

01. Försvarspolitik och förvaltning -102 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -102 000
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10. Militärt försvar -826 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -17 708 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 16 882 000

30. Militär krishantering -796 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), avdrag .............................................................. -796 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 60 536 000

01. Förvaltning -1 074 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -264 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -810 000

10. Beskattningen och Tullen 36 583 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 36 881 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .................. -298 000

20. Tjänster för statssamfundet -37 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ........ -37 000
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen -418 000

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -367 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -26 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -25 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning -316 000

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -339 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 23 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -17 050 000

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................ 800 000

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

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -7 000 000
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22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 
3 år), avdrag ..................................................................................... -10 850 000

80. Överföringar till landskapet Åland -4 400 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 1 000 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .... -5 400 000

90. Stöd till kommunerna 44 848 000

20. Statens och kommunernas gemensamma informationssystemprojekt 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 4 000 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 40 848 000

92. EU och internationella organisationer 2 400 000

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg ... 2 400 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -680 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
ansvarsområdet -398 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -186 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -182 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internatio-
nellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag ................ -7 000

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -23 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) ......................... —

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet -738 000

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -734 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -4 000

20. Yrkesutbildning -118 000

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -118 000
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40. Högskoleundervisning och forskning -156 000

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -50 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ......... -86 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 11 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -25 000
22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 

3 år) .................................................................................................. —
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag ....... -6 000

70. Studiestöd -6 000

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -6 000

80. Konst och kultur 736 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -23 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -13 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 981 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 

2 år), avdrag ..................................................................................... -26 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -31 000
20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -163 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg .................. 11 000

90. Idrottsverksamhet —

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

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 7 778 000

01. Förvaltning och forskning -699 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -192 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag 
-507 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år) ......................... —
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 604 000

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -285 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 889 000

40. Naturresursekonomi 8 444 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 8 444 000

70. Lantmäteri och datalager -571 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag . -571 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 22 970 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter -112 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -112 000

10. Trafiknätet 9 243 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ......... -512 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 4 699 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ................ 2 000 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ... 3 056 000

20. Myndighetstjänster för trafiken -163 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -163 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 14 231 000

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -65 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 14 296 000

50. Forskning -229 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -229 000
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 178 320 000

01. Förvaltning 150 676 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -86 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -190 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 1 700 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag) ............................................... —

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt 
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), avdrag .......................... -200 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 
forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), tillägg ............................. 972 000

42. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekono-
miska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år) .......... —

88. Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 
eget kapital  (förslagsanslag), tillägg ............................................... 4 480 000

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ 144 000 000

20. Närings- och innovationspolitik 589 000

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -225 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reserva-
tionsanslag 3 år), avdrag .................................................................. -296 000

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 1 110 000

89. Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... —

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 12 092 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -1 008 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 13 100 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 77 000

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -89 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -134 000

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 300 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 40 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och 
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 40 000 000

60. Energipolitik -25 036 000

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -36 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -25 000 000

70. Integration -78 000

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reserva-
tionsanslag 2 år), avdrag .................................................................. -78 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 89 944 000

01. Förvaltning -121 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -244 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 93 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 167 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -137 000

02. Tillsyn -295 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -32 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 12 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-
området (reservationsanslag 2 år), avdrag ....................................... -26 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde 
för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), avdrag ....................... -249 000

03. Forskning och utveckling 5 697 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -248 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 6 000 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag .................... -55 000



Huvudtitel 3524

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 27 821 000

51. Barnbidrag (förslagsanslag), tillägg ................................................ 1 610 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 26 210 000
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg ............................................................... 1 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 61 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............ 61 000 000

30. Sjukförsäkring 442 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 442 000

40. Pensioner -4 600 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -4 600 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård —

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reser-
vationsanslag 2 år) ........................................................................... —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 363 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader -382 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ... -183 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag .............................................................................................. -199 000

10. Miljö- och naturvård 520 000

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg ..................... 520 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) ....... —

20. Samhällen, byggande och boende 225 000

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för 
boendet (reservationsanslag 2 år), avdrag ....................................... -25 000

02. Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservations-
anslag 3 år) ...................................................................................... 250 000

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



25

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -56 000 000

01. Ränta på statsskulden -56 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -56 000 000

Anslagens totalbelopp: 

455 320 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  206 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av att den sammanlagda effekten av det faktiska utfallet
av förskottskompletteringarna avseende skatteåret 2015, som stod klart under senvåren 2016, va-
rit större än beräknat och av återbetalningen gällande samfundsskatterna för tidigare år, som hän-
för sig till 2016 års intäkter av samfundsskatten.

Att utfallet av förskottskompletteringarna är större än beräknat bedöms öka de medel som inflyter
under momentet med 268 miljoner euro, medan återbetalningen bedöms minska de medel som
inflyter med 62 miljoner euro. De skatteinkomster som inflyter under momentet beräknas öka
med 206 miljoner euro netto jämfört med beräkningarna i statsbudgeten för 2016. 

2016 II tilläggsb. 206 000 000
2016 budget 2 877 000 000
2015 bokslut 2 761 280 794
2014 bokslut 2 432 758 665
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04. Skatt på arv och gåva

Under momentet dras det av  50 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att de skatteinkomster som influtit i januari—mars inne-
varande år varit mindre än väntat samt av Skatteförvaltningens uppgifter gällande de skatteposter
som de skattskyldiga ålagts att betala i april—juli. Uppgifterna visar att den uppskattade intäkten
av skatt på arv och gåva för hela året är 50 miljoner euro mindre än vad som beräknades i budge-
ten.

2016 II tilläggsb. -50 000 000
2016 budget 710 000 000
2015 bokslut 630 918 741
2014 bokslut 499 060 109
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 140 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av återbetalningar av statsunderstöd som beviljats tidigare
år.

2016 II tilläggsb. 1 140 000
2016 budget 537 403 000
2015 bokslut 541 867 584
2014 bokslut 541 734 232

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten

Till momentet överförs  65 000 000  euro från försörjningsberedskapsfonden.

F ö r k l a r i n g :  Intäktsföringen föranleds av minskningar av säkerhetsupplag som genomförts
i överensstämmelse med statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (857/2013). I
enlighet med lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) kan i statsbudgeten
intäktsföras 65 000 000 euro. 

2016 II tilläggsb. 65 000 000
2014 bokslut 100 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på  233 180 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
233 180 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 693 552 000 euro år
2016. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 643 552 000 euro år 2016.

2016 II tilläggsb. 233 180 000
2016 I tilläggsb. 78 870 000
2016 budget 5 331 502 000
2015 bokslut 4 405 769 398
2014 bokslut 5 554 308 684

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 5 694
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 644
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

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

Under momentet dras det av  19 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet på så sätt att anslaget också får användas för
utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas ge-
mensamma vattenområde, och under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget
delat ut till delägarna.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 21 000 euro på grund av
lönejusteringar som genomfördes den 1 februari 2016 med arbetsgivarbeslut i enlighet med tjäns-
te- och arbetskollektivavtalet 2014—2017 samt 1 000 euro på grund av justeringen av effekten
av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem. Som avdrag har beaktats 41 000
euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -19 000
2016 budget 7 500 000
2015 bokslut 8 175 000
2014 bokslut 7 549 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  73 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 290 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 137 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem samt 80 000 euro i
överföring från moment 32.01.01, i vilket som tillägg har beaktats 260 000 euro för utgifter för
personalrestaurangen på Bangatan och som avdrag 180 000 euro för hyresutgifter för arbets- och
näringsministeriets lokaler på Bulevarden 6.

2016 II tilläggsb. -73 000
2016 budget 125 086 000
2015 bokslut 114 567 000
2014 bokslut 33 603 000

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  2 000 000  euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet

2) till utgifter som gäller inrättandet av en organisation med ansvar för administrationen av finan-
sieringsplattformen, inklusive vid behov betalning av teckningspriset för aktier, och till andra ut-
gifter i samband med ägar- och företagsarrangemangen

3) till främjande av försök.

Dessutom får anslaget användas till löneutgifter och andra konsumtionsutgifter i en omfattning
motsvarande högst fem årsverken. 

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är en överföring från moment 28.70.22 och föranleds av utgifter för
genomförandet av spetsprojekt 4 (Införande av en försökskultur) i regeringsprogrammets strate-
giska mål "Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer" i syfte att främja för-
sökskultur i Finland.
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Anslaget används till anskaffning och förvaltning av en digital finansieringsplattform för utveck-
ling av samhället, till utgifter för inrättandet av en organisation med ansvar för administrationen
av finansieringsplattformen samt till andra utgifter som föranleds av projektet. Dessutom används
anslaget till främjande av framför allt små försök som genomförs på initiativ av medborgarna.

Anslaget beviljas projektet som ett engångsanslag för ordnande av verksamheten. Inrättandet och
administrationen av finansieringsplattformen och stödet till försök föranleder inga ytterligare ut-
gifter för staten efter den initiala investeringen. Syftet är att skapa en permanent verksamhetsmo-
dell där finansieringsplattformen kan fungera självständigt utan särskild finansiering från staten.

Försöken ger den största samhälleliga nyttan när kunskap och information koncentreras, de bästa
idéerna genomförs snabbt och smidigt oberoende av ursprung och kunskap och information ut-
nyttjas systematiskt i beslutsfattandet. Med hjälp av mindre försök som genomförs på initiativ av
medborgarna uppstår det nya, användbara tillvägagångssätt vars nytta kan testas och spridas i
större omfattning med hjälp av större försök vars effekter mäts noggrant. Med hjälp av finansie-
ringsplattformen garanteras finansieringen för de mindre försöken och för de större försök som
inleds utifrån erfarenheterna av de mindre försöken och andra erfarenheter.

Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag.

2016 II tilläggsb. 2 000 000

10.  Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt innehav i Arctia Ab,
Gasum Oy, Fingrid Oyj och Posti Group Abp på så sätt att statens ägarandel i varje bolag är minst
50,1 %. I Kemijoki Oy får staten avstå från sitt innehav helt och hållet efter att delägaravtalet gäl-
lande bolaget har undertecknats.

F ö r k l a r i n g :  I fråga om Neste Abp och Vapo Oy är avsikten att sänka minimigränsen för
statens innehav till 33,4 % samtidigt som lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
(1368/2007) ändras.

Ändringarna i innehavsgränserna baserar sig på det principbeslut om statens ägarpolitik som
statsrådet godkände den 13 maj 2016. Staten har betydande bolagsegendom med ett fastställt stra-
tegiskt intresse. Det strategiska intresset har tillgodosetts antingen genom helägande (100 %) el-
ler majoritetsägande (50,1 %). För att tillgodose det strategiska intresset föreslås en undre gräns
på 33,4 % utöver det nuvarande helägandet och majoritetsägandet. Den undre gränsen räcker i
praktiken för att trygga vetorätt när det gäller ändring av bolagsordningen, ändringar i ägarande-
larna genom riktad emission eller något annat motsvarande förfarande, fusion, delning och för-
sättande av bolaget i likvidation.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
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2016 II tilläggsb. —
2016 budget 5 700 000
2015 bokslut 1 700 000
2014 bokslut 22 700 000

30.  Justitiekanslersämbetet

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  29 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 

2016 II tilläggsb. -29 000
2016 budget 3 660 000
2015 bokslut 3 699 000
2014 bokslut 3 717 000

90.  Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av det stora antalet veteranmedaljer som tilldelas veteraner-
na från våra krig. Veteranmedaljerna tilldelas av staten i samband med festligheterna kring 100-
årsjubileet av vår självständighet. Beredningsprocessen har dock tidigarelagts på grund av den
höga medelåldern bland veteranerna.

2016 II tilläggsb. 100 000
2016 budget 700 000
2015 bokslut 691 013
2014 bokslut 555 445

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till löneutgifter och andra utgifter
i en omfattning motsvarande högst elva årsverken som behövs för beredningen av 100-årsjubileet
för Finlands självständighet.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en tidigareläggning av periodiseringen av anslaget för
projektet. Projektets totalfinansiering förändras inte. 
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En lyckad beredning av jubileumsåret kräver en större arbetsinsats än uppskattat när det gäller
arrangemangen för 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 2 000 000
2014 bokslut 1 100 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  964 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 25 000 euro i över-
föring från moment 32.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig vid Fin-
lands ambassad i Wien under Finlands medlemskap i IAEA:s förvaltningsråd och som avdrag
989 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -964 000
2016 budget 226 439 000
2015 bokslut 234 079 000
2014 bokslut 217 061 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  7 446 000  euro.

Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 2 345 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 190 000
05. Gemensamma utgifter 5 792 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 678 000
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget under punkt 08 i dispositionsplanen föranleds av att den styrka som
deltar i insatsen hålls kvar på ca 40 soldater under hela 2016 och tillägget under punkt 18 i dispo-
sitionsplanen föranleds av att insatsen fortsätter och deltagandet utökas med 50 soldater från sep-
tember 2016. Tillägget under punkt 19 i dispositionsplanen föranleds av att avdelningen för far-
tygskontroll deltar i EUNAVFOR Sophia-insatsen i Medelhavet samt av att deltagandet för stabs-
officererna i insatsen förlängs från augusti till årets slut. Tillägget under punkt 05 i
dispositionsplanen föranleds av ovannämnda ändringars effekter på utbildning och återkoppling
i samband med krishantering. Av de tilläggsanslag som behövs täcks 1 012 000 euro med anslag
under punkt 09 i dispositionsplanen.

2016 II tilläggsb. 7 446 000
2016 budget 49 000 000
2015 bokslut 49 205 991
2014 bokslut 54 215 220

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att namnet på punkt 8 i dispositionsplanen ändras till Stöd
till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av 
dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishante-
ringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för 
andra utgifter för krishantering 570 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 715 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 164 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 25 180 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 210 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 676 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 244 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 2 692 000
Sammanlagt 56 446 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

05. Gemensamma utgifter +1 165 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan +1 450 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förläng-

ning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet 
för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanterings-
insatser samt för andra utgifter för krishantering -1 012 000

18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +3 920 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet +1 923 000
Sammanlagt 7 446 000
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(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklings-
samarbete.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det obetalda kapitalet för de utvecklingskrediter som be-
viljats Kuba och de upplupna avtalsräntorna på kapitalet, sammanlagt 2,953 miljoner euro enligt
avstämningsdagen 31.10.2015, omstruktureras enligt det samförståndsavtal som ingåtts i Paris. I
överensstämmelse med samförståndsavtalet omstruktureras Finlands fordran så att Kuba återbe-
talar den med en återbetalningstid på 18 år och betalar ränta på fordran från och med 31.10.2020. 

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal under momentet ändras dessutom
som följer:

F ö r k l a r i n g :  I samband med ansökningsomgången för projektstödet till frivilligorganisatio-
ner kan även aktörer inom den kommunala sektorn ansöka om finansiering för utvecklingssam-
arbetsprojekt som är begränsade i fråga om tid och plats. Punkt 8 i dispositionsplanen komplette-
ras så att den även omfattar den kommunala sektorns utvecklingssamarbete.

Finland har beviljat Kuba två utvecklingskrediter. Avtalet om den första utvecklingskrediten, på
8 miljoner finska mark, ingicks 26.1.1973 och avtalet om den andra utvecklingskrediten, på 10
miljoner finska mark ingicks 10.11.1973. Avtalsräntan för krediterna är enligt avtalen 2 %. Ut-
vecklingskrediterna har lyfts och de har förfallit till betalning i sin helhet. Det obetalda kapitalet
för utvecklingskrediterna och de upplupna räntorna på kapitalet uppgick på avstämningsdagen
31.10.2015 till sammanlagt 2 953 000,94 euro. Denna fordran omstruktureras enligt det samför-
ståndsavtal som ingåtts i Paris så att Kuba återbetalar fordran med en återbetalningstid på 18 år.
Kuba betalar ränta på den återstående fordran från och med den 31 oktober 2020. Räntebetal-
ningsdagen är densamma som amorteringsdagen och den årliga räntan 1,5 % inklusive alla avgif-
ter. Om Kuba inte iakttar ovannämnda betalningstidtabell, tillämpas på de obetalda beloppen en
årlig dröjsmålsränta på 9 %.

Fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal under punkt 2 i dispositionsplanen ökas med sam-
manlagt 12 350 000 euro för att användas till utvecklingssamarbetsprojekt i Kenya, Somalia och
Etiopien. Anslaget under punkt 4 i dispositionsplanen höjs med sammanlagt 8 200 000 euro för

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 192 850 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 80 350 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 11 200 000
5. Humanitärt bistånd -
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklings-

politisk information 3 000 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision -
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Service-

centralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklings-
samarbete 32 600 000

9. Räntestödsinstrumentet -
Sammanlagt 320 000 000
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att användas till humanitär minverksamhet och ansökningsomgången för internationella frivillig-
organisationer (INGO). Anslaget under punkt 6 i dispositionsplanen höjs med sammanlagt
3 000 000 euro för att användas till planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och ut-
vecklingspolitisk information. Anslaget under punkt 8 i dispositionsplanen höjs med sammanlagt
3 600 000 euro för genomförande av ansökningsomgången för projektstödet till frivilligorganisa-
tioner. Tilläggen finansieras genom att fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal under punkt
1 i dispositionsplanen minskas med sammanlagt 27 150 000 euro.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 I tilläggsb. 8 250 000
2016 budget 498 093 000
2015 bokslut 802 582 000
2014 bokslut 961 245 000

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för ett lån som beviljas Finn-
fund och som kan beviljas utan krav på säkerhet och på det villkor att staten kan byta lånet mot
aktier i Finnfund. Lånet kan i fråga om företräde efterställas Finnfunds övriga lån i form av främ-
mande kapital. Av lånet kan ett belopp som motsvarar högst 104 000 000 euro (80 %) beviljas i
US-dollar, räknat enligt kursen den dag som lånet lyfts.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att av anslaget bevilja ett lån på 130 000 000 euro till Finnfund
(Fonden för industriellt samarbete Ab).

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan. 

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 140 000 000

Ändringar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete -27 150 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner +12 350 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land +8 200 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och 

utvecklingspolitisk information +3 000 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Service-

centralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklings-
samarbete +3 600 000

Sammanlagt -



39

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  174 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -174 000
2016 budget 21 608 000
2015 bokslut 22 675 000
2014 bokslut 27 661 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  49 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 euro på grund av jus-
teringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 54 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 

2016 II tilläggsb. -49 000
2016 budget 7 457 000
2015 bokslut 7 361 000
2014 bokslut 10 144 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  40 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -40 000
2016 I tilläggsb. 139 000
2016 budget 6 941 000
2015 bokslut 3 459 000
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20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av skadestånd enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter som förorsakas av betalning av
skadestånd enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen. Bestämmelsen tillämpas när målsäganden
har möjlighet att ansöka om skadestånd hos Rättsregistercentralen i fall där vinningen av ett brott
har dömts förverkad till staten och förverkandepåföljden har verkställts. I skadeståndsförfarandet
är det fråga om att den vinning som gärningsmannen eller tredje man haft av brottet sammanjäm-
kas med det motsvarande privaträttsliga skadeståndet. 

2016 II tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 11 032 000
2015 bokslut 10 923 142
2014 bokslut 11 337 394

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  6 500 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det andra stycket i beslutsdelen stryks.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.10.50 och föranleds av att storleken
på mervärdesskatteutgifterna under moment 25.10.50 numera kan uppskattas på ett tillförlitligt
sätt. Till följd av ändringen har också det andra stycket i beslutsdelen under momentet strukits.

2016 II tilläggsb. -6 500 000
2016 budget 56 494 000
2015 bokslut 57 201 735
2014 bokslut 58 150 214

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  18 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av justeringen av effekten av den själv-
kostnadsprincip som införts i statens hyressystem. Tillägget riktas i dispositionsplanen till punk-
ten Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi. 

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 2 806
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 182
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 6 178
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2016 II tilläggsb. 18 000
2016 I tilläggsb. -284 000
2016 budget 6 444 000
2015 bokslut 4 397 245
2014 bokslut 4 237 607

10.  Domstolar och rättshjälp

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  49 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 19 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 68 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -49 000
2016 budget 9 017 000
2015 bokslut 9 009 000
2014 bokslut 8 999 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  67 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 17 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 84 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -67 000
2016 budget 15 386 000
2015 bokslut 10 909 000
2014 bokslut 10 970 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  1 526 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det från och med den 1 augusti 2016
kan inrättas två tjänster som hovrättsråd (T14) och en tjänst som tingsdomare (T13), förutsatt att
det från och med samma tidpunkt dras in två tjänster som hovrättslagman (T16) och en tjänst som
lagman vid tingsrätterna (T15).

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 226 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 1 752 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.
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2016 II tilläggsb. -1 526 000
2016 budget 262 764 000
2015 bokslut 247 976 000
2014 bokslut 260 048 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 109 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 600 000 euro på grund av
rättsskyddsutgifter för asylsökande och 13 000 euro på grund av justeringen av effekten av den
självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem samt som avdrag 504 000 euro på grund
av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 1 109 000
2016 budget 60 765 000
2015 bokslut 60 076 000
2014 bokslut 38 845 682

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 300 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare en-
ligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av of-
fentlig utredning.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 6 500 000 euro i överföring
från moment 25.01.29 för mervärdesskatteutgifter och som avdrag 2 200 000 euro på grund av de
minskade rättsskyddsutgifterna för asylsökande.

Till följd av överföringen har det tredje stycket i beslutsdelen under momentet strukits.

2016 II tilläggsb. 4 300 000
2016 budget 70 800 000
2015 bokslut 65 109 777
2014 bokslut 60 456 245
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20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  777 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 52 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 829 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 

2016 II tilläggsb. -777 000
2016 budget 110 922 000
2015 bokslut 103 723 000
2014 bokslut 105 377 000

30.  Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  282 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 87 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 369 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -282 000
2016 budget 46 992 000
2015 bokslut 46 223 000
2014 bokslut 45 923 000

40.  Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  250 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 105 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 1 355 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -250 000
2016 budget 211 426 000
2015 bokslut 228 921 000
2014 bokslut 229 206 000
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50.  Valutgifter

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som
införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. 3 000
2016 budget 2 681 000
2015 bokslut 17 589 801
2014 bokslut 16 769 179
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  134 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 14 857 000
2015 bokslut 16 218 000
2014 bokslut 21 774 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  11 981 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att anslaget varit för litet för att motsva-
ra den nuvarande nivån på omkostnaderna och av de förändringar som skett bl.a. i hanteringen av
mervärdesskatt i projekt. 

2016 II tilläggsb. 11 981 000
2016 budget 63 019 000
2015 bokslut 80 393 632
2014 bokslut 69 715 872

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av med-
lemsavgiften till organisationen Policy Planners Network.

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.
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2016 II tilläggsb. —
2016 budget 1 017 000
2015 bokslut 802 484
2014 bokslut 757 013

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  895 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 000 000 euro för finan-
siering av Vitjaprojektet i överföring från moment 28.70.20. Som avdrag har beaktats 5 026 000
euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften, 69 000 euro på grund av justering-
en av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och 800 000 euro i
överföring till moment 26.40.01 på grund av koncentreringen av asylutredningar. I anknytning
till detta har regeringen i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till
riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och vissa lagar som har samband med den
(RP 64/2016).

2016 II tilläggsb. -895 000
2016 I tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 729 491 000
2015 bokslut 736 316 000
2014 bokslut 731 422 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  80 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 85 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 5 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -80 000
2016 budget 23 919 000

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 117 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 182 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 867 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem samt 432 000 euro, va-
rav 168 000 euro i överföring från moment 33.30.60, på grund av de ändrade principerna för er-
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sättning för sjuktransporter med helikopter från och med den 1 september 2016. Den FPA-ersätt-
ning som betalas för sjuktransporter med stöd av förordning ändras och underskrider de kostnader
som föranleds Gränsbevakningsväsendet. Med hjälp av anslaget tryggas användningen av Gräns-
bevakningsväsendets helikoptrar vid sjuktransporter. 

2016 II tilläggsb. 1 117 000
2016 budget 233 410 000
2015 bokslut 231 713 000
2014 bokslut 229 939 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  61 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 54 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-
avgiften och 7 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i sta-
tens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -61 000
2016 budget 12 133 000
2015 bokslut 13 598 000
2014 bokslut 16 362 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  365 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -365 000
2016 budget 52 795 000
2015 bokslut 56 754 000
2014 bokslut 70 157 000

40.  Invandring

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 631 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 000 000 euro för betal-
ning av utgifterna för frivillig återresa, 800 000 euro till Migrationsverket för uppgiftsändringar
i asylutredningarna i samband med ändringen av utlänningslagen i överföring från moment
26.10.01 och 2 000 000 euro i överföring från moment 28.70.20 för finansiering av projektet
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"Smart digitalt ämbetsverk" samt som avdrag 169 000 euro på grund av den temporära sänkning-
en av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 4 631 000
2016 budget 79 155 000
2015 bokslut 29 904 000
2014 bokslut 26 809 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  130 442 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer
som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011).
Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas i enlighet med 12 § i lagen. Migra-
tionsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser
om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär. 

Behovet av tilläggsanslag för produktion av lagstadgade mottagningstjänster föranleds av den
oförutsebara och rekordartade ökningen av antalet asylsökande, som lett till en höjd kostnadsni-
vå. Vid utgången av april 2016 hade ca 83 % av anslaget under momentet använts. Beslut om att
dra in förläggningar och minska antalet inkvarteringsplatser fattas på så sätt att verksamheten an-
passas till antalet asylsökande, dock så att kapaciteten motsvarar inkvarteringsbehovet. Målet är
en beläggningsgrad på 90 procent vid användningen av förläggningarnas inkvarteringsplatser.
Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster eftersträvas kostnadseffektivi-
tet bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn. Syftet med dessa och andra åtgärder är att till-
läggsanslaget ska räcka till utgifterna för resten av året, om det inte uppstår överraskande ytterli-
gare utgifter och om antalet asylsökande hålls inom uppskattade ramar. Uppsägningen av avtal
syns i form av en avsevärd minskning av kostnaderna först i början av 2017, när uppsägningsti-
derna, som normalt är sex månader, löper ut. 

2016 II tilläggsb. 130 442 000
2016 budget 290 327 000
2015 bokslut 124 910 232
2014 bokslut 43 984 404



49

Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  102 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -102 000
2016 budget 15 302 000
2015 bokslut 16 222 000
2014 bokslut 20 183 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  17 708 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter
som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 016 000 euro på grund av
utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2015 och 250 000 euro i överföring från mo-
ment 27.10.18 samt som avdrag 18 090 000 euro på grund av kostnadsnivåjusteringen i enlighet
med den faktiska indexutvecklingen 2015, 2 816 000 euro på grund av den temporära sänkningen
av StPL-avgiften och 68 000 euro på grund av justeringen av effekten av den självkostnadsprin-
cip som införts i statens hyressystem.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggs-
budgetsproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregåen-
de års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.
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Genom ändringen av motiveringen undanröjs hindren för försvarsmakten att erbjuda kvinnor som
söker sig till frivillig militärtjänst möjlighet att i efterskott anhålla om ersättning för kostnader
som föranletts dem i samband med hälsokontroller vid uppbådet.

2016 II tilläggsb. -17 708 000
2016 budget 1 917 418 000
2015 bokslut 1 838 940 000
2014 bokslut 1 863 259 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  16 882 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 71 766 000 euro av anslaget får använ-
das 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 beställnings-
fullmakter. 

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 1 134 000 euro.

Fullmakt
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2013 (PVKEH 2013) sänks med 1 200 000 euro till 495 240 000 euro utan att betalningstiden för
beställningsfullmakten ändras.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 134 000 euro som en om-
budgetering av den tidigare beviljade beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsför-
band VYV2 till andra försvarsmaterielanskaffningar och 15 998 000 euro på grund av utgifter
som föranleds av ändringar i valutakurserna 2015 samt som avdrag 250 000 euro i överföring till
moment 27.10.01 av 2016 års anslag för beställningsfullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten 2013 PVKEH 2013.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggs-
budgetsproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregåen-
de års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av
från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Minskningen av det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten 2013 PVKEH 2013 föranleds i huvudsak av hävandet av en leveransbeställning, var-
för 950 000 euro av anslaget för beställningsfullmakten 2016 överförs till övriga försvarsmateri-
elanskaffningar för att användas för en motsvarande anskaffning och 250 000 euro överförs till
moment 27.10.01, eftersom alla utgifter i samband med anskaffningen inte gäller försvarsmate-
riel enligt motiveringen till moment 27.10.18. 

Efter de ändringar som gjorts beräknas 445 564 000 euro av anslaget användas till betalning av
utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 34 550 000 euro till betalning
av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2016, 7 737 000 euro till betalning av ut-
gifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
71 766 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
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Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

2016 II tilläggsb. 16 882 000
2016 budget 542 735 000
2015 bokslut 469 563 000
2014 bokslut 427 561 000

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

2016 2017 2018 2019 2020—

Samman-
lagt fr.o.m.

2016

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av bered-
skapsförband (VYV 1) 14 175 9 800 19 100 43 075
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2007) 24 107 24 107
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2009) 22 042 15 000 37 042
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2012) 89 251 11 541 6 057 5 000 111 849
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2013) 128 236 66 152 194 388
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, pro-
duktutveckling och projektberedning 2013 (TTK-
PROTO 2013) 8 160 8 160
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2014) 97 600 81 350 49 950 51 000 22 000 301 900
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2015) 61 993 50 000 16 825 14 700 143 518
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 445 564233 843 91 932 70 700 22 000 864 039

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av 
försvarsmakten (PVKEH 2016) 34 550 68 426 56 100 12 000 11 200 182 276
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 34 550 68 426 56 100 12 000 11 200 182 276

Fullmakter sammanlagt 480 114302 269148 032 82 700 33 200 1 046 315
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30.  Militär krishantering

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

Under momentet dras det av  796 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska in-
dexutvecklingen 2015.

 Finland fortsätter att delta i utbildningsinsatsen i Irak i september och utökar samtidigt sin styrka
från femtio till hundra soldater. Dessutom deltar Finland i insatsen i Medelhavet med en avdel-
ning för fartygskontroll fram till oktober 2016. 

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 932 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 148 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 355 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 12 600 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 671 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 1 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper samt för överföringsersättningar 300 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 003 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 296 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 31 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 5 744 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 209 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 61 000
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 even-
tuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 410 000

Sammanlagt 35 761 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) -61 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) -127 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak +5 900 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser -492 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet +700 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia -14 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen -219 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon -4 936 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali -304 000
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2016 II tilläggsb. -796 000
2016 budget 36 557 000
2015 bokslut 47 422 000
2014 bokslut 57 266 000

17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) -179 000
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 even-
tuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering -1 064 000

Sammanlagt -796 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  264 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -264 000
2016 budget 30 627 000
2015 bokslut 33 491 000
2014 bokslut 40 862 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 810 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 32.20.43 för utgifterna för deltagande i
världsutställningen 2017.

2016 II tilläggsb. -810 000
2016 budget 927 000
2015 bokslut —
2014 bokslut 30 000

10.  Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  36 881 000  euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 13 900 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget har som engångstillägg beaktats 1 050 000 euro för in-
vesteringar till följd av ändringar i informationssystemen. Regeringen har lämnat en proposition
till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatte-



28.20 55

uppbörden (RP 29/2016). I propositionen ingår apoteksskattelagen genom vilken lagen om apo-
teksavgift ska ersättas. Syftet med propositionen är att från och med den 1 januari 2017 ersätta
den nuvarande apoteksavgiften med en apoteksskatt och att överföra de uppgifter som gäller apo-
teksskatten från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regionförvalt-
ningsverken till Skatteförvaltningen. Vid ändring av anslaget har som engångstillägg beaktats
145 000 euro för utgifter för de nödvändiga ändringar i informationssystemet som ibruktagandet
av apoteksskatten förutsätter. 

Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 64 000 euro som föranleds av en justering till
följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem samt som avdrag
2 567 000 euro till följd av en en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

Dessutom har det vid ändringen av anslaget som tillägg beaktats det anslag på 24 289 787 euro
som reserverats för Valmis-projektet och som blivit oanvänt år 2014 samt det anslag på
13 900 000 euro år 2015 som återtas, dvs. sammanlagt 38 189 787 euro. Ändringen av tidpunkten
för användningen av anslagen beror på att genomförandet av Valmis-projektet försenats. Med an-
ledning av det som anförts ovan ändras inte totalfinansieringen för projektet. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2016 II tilläggsb. 36 881 000
2016 budget 407 776 000
2015 bokslut 413 066 000
2014 bokslut 463 123 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  298 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 140 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 1 183 000 euro till följd av en en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

Dessutom har vid ändring av anslaget som engångstillägg beaktats 745 000 euro för investeringar
till följd av ändringar i informationssystemen.

2016 II tilläggsb. -298 000
2016 budget 170 599 000
2015 bokslut 170 776 000
2014 bokslut 166 359 000

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  37 000  euro. 
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 83 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 120 000 euro till följd av en en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -37 000
2016 budget 25 253 000
2015 bokslut 28 089 000
2014 bokslut 31 237 000

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter bemyndigas att till Lapis Raken-
nus Oy för det bolag eller de bolag som ska bildas överlåta fastighet nr 91-4-61-4 jämte byggna-
der i Helsingfors för en köpesumma på 26 500 000 euro och i övrigt på de villkor som Senat-
fastigheter bestämmer.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Senatfastigheter bemyndigas att till
Technopolis Oyj för det bolag eller de bolag som ska bildas överlåta 35/57 av den obebyggda an-
delen av fastighet nr 49-10-19-2 i Esbo för en köpesumma på 14 385 000 euro och i övrigt på de
villkor som Senatfastigheter bestämmer. 

F ö r k l a r i n g :  Den fastighetsförmögenhet som den första fullmakten gäller finns på Nylands-
gatan 1—5 i Helsingfors. Arealen för den fastighet som säljs är ca 2 448 m2 och byggnaden på
fastigheten har en sammanlagd area på ca 11 800 brm2. Fastigheten fungerade tidigare som verk-
samhetsutrymme för Tullstyrelsen. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet an-
budsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 26 500 000 euro, vilket motsva-
rar fastighetens verkliga värde. 

Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller finns på Datavägen 3 i Otnäs, Esbo.
Med stöd av ett separat avtal om delad besittning berättigar den andel som ska säljas till besittning
av ett område på cirka 3,4 hektar och av en andel av fastighetens byggrätt som motsvarar sam-
manlagt 35 000 kvadratmeter våningsyta. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öp-
pet anbudsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 14 385 000 euro, vilket
motsvarar fastighetens verkliga värde.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget —
2015 bokslut —
2014 bokslut —

30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  367 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -367 000
2016 budget 50 546 000
2015 bokslut 50 356 000
2014 bokslut 51 779 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  26 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 3 740 000
2015 bokslut 4 144 000
2014 bokslut 4 191 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds 1 000 euro av en justering till följd av den självkost-
nadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem och 24 000 euro av en temporär sänkning
av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 7 648 000
2015 bokslut 7 984 000
2014 bokslut 10 516 000

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  339 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 79 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 418 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -339 000
2016 budget 56 361 000
2015 bokslut 58 499 000
2014 bokslut 58 594 000
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02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  23 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 62 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem,
297 000 euro för registrering i befolkningsdatasystemet av personuppgifter och hemort för asyl-
sökande och deras familjer samt som avdrag 336 000 euro till följd av en temporär sänkning av
StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 23 000
2016 budget 31 088 000
2015 bokslut 32 492 000
2014 bokslut 31 917 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och föranleds av genomför-
andet av det projekt för en gemensam informationsförvaltning (YTI) som ska skapa förutsättning-
arna för åtgärden "Modellen med ett enda serviceställe" som ingår i regeringsprogrammets spets-
projekt ”Digitalisering av offentliga tjänster”. Genom projektet eftersträvar man en informations-
förvaltning som leds på ett målmedvetet och målinriktat sätt och som stöder användarorienterade
digitala offentliga tjänster, stöd för evidensbaserat beslutsfattande och innovativ verksamhetsmil-
jö. Projektet baserar sig på infrastrukturtjänster skapade inom projektet för en nationell service-
arkitektur och kompletterar dessa tjänster genom nya verksamhetssätt och redskap för semantisk
interoperabilitet och hantering av datainnehåll. Kostnaderna för YTI-projektet är sammanlagt 5,7
miljoner euro under 2016—2018.

Eventuella utgifter för underhåll eller andra permanenta utgifter för projektet som finansieras ge-
nom anslaget föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

2016 II tilläggsb. 800 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 4 600 000
2014 bokslut 11 163 000

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter som för-
anleds av avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken för nationella lösningar i infor-
mationsbranschen (IKT).

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsresurserna hänför sig till genomförandet av KaPA-programmet vid
Befolkningsregistercentralen.
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 27 500 000
2015 bokslut 32 000 000
2014 bokslut 13 000 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget är 5 000 000 euro en överföring till moment 26.10.01 för finan-
sieringen av projektet Vitja och 2 000 000 euro en överföring till moment 26.40.01 för finansie-
ring av projektet "Ett smart digitalt ämbetsverk".

2016 II tilläggsb. -7 000 000
2016 budget 35 199 000
2015 bokslut 9 655 000
2014 bokslut 17 810 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  10 850 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget är 2 000 000 euro en överföring till moment 23.01.23, 800 000
euro en överföring till moment 28.70.01, 1 800 000 euro en överföring till moment 32.01.21,
6 000 000 euro en överföring till moment 33.03.31 och 250 000 euro en överföring till moment
35.20.02.

2016 II tilläggsb. -10 850 000
2016 I tilläggsb. -9 870 000
2016 budget 24 645 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att beloppet av de uppskattade inkomster i statsbudgeten
för 2016 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har ändrats. 

2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 I tilläggsb. 45 000
2016 budget 220 768 000
2015 bokslut 220 775 638
2014 bokslut 215 807 393
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31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 5 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt det beslut som Ålandsdelegationen fattade den 25 januari 2016 är
skattegottgörelsens belopp 9 508 580 euro år 2014.

2016 II tilläggsb. -5 400 000
2016 budget 15 000 000
2015 bokslut 6 987 664
2014 bokslut 5 278 521

90.  Stöd till kommunerna

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 000 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 4 688 000 euro och
av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 3 478 000 euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas vid beredningen av land-
skapsförvaltningen till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations-
och kommunikationsteknik i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna. Anslaget får
också användas för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet. Anslaget får användas
till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för
utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informa-
tionsförsörjning, för främjande av digitaliseringen av kommunala uppgifter samt för utveckling
av och utvecklingsprojekt som gäller information- och kommunikationsteknik i samband med
förvaltnings- och servicestrukturerna och landsskapsförvaltningen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att resultatet av programmet för utveck-
ling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsför-
sörjning ska tas i bruk samt av underhållet vid Statskontoret under utvecklingsskedet. Avsikten
är att kostnaderna för underhållet av utvecklingsprogrammet från och med 2020 i sin helhet ska
täckas genom överföring av anslag och kostnaderna för underhållet föranleder inte något behov
av tilläggsanslag. 

 Genom ändringen av motiveringen säkerställs att införandet av en landskapsförvaltning beaktas
vid utvecklandet av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. 

Återtagandet av anslaget föranleds av att SADe-programmet avslutas och att outnyttjade anslag
för programmet återtas. Av de återtagna anslagen ombudgeteras 2 933 000 euro som överförs till
moment 28.90.30 i återbäring för finansieringen för genomförandet av SADe-programmet.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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2016 II tilläggsb. 4 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 9 465 000
2014 bokslut 16 995 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  40 848 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 39 300 000 euro som hänför
sig till ändringen av lagen om stöd för närståendevård och socialvårdslagen, 10 000 000 euro som
hänför sig till lagen om ändring av familjevårdslagen samt 2 933 000 euro i återbäring från mo-
ment 28.90.20 och som avdrag beaktats 11 385 000 euro som hänför sig till utvecklingen av när-
stående- och familjevården.

Regeringspropositioner som hänför sig till ändringen av anslaget
I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att
statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 25,47 % till 25,61 % år 2016. I änd-
ringen av statsandelsprocenten har som tillägg beaktats 0,14 procentenheter i anslutning till ut-
vecklandet av närstående- och familjevården enligt regeringsprogrammet, så att statsandelspro-
centen är 100.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med
förslag till lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och av socialvårdsla-
gen (1301/2014). I propositionen föreslås bl.a. att närståendevårdarnas rätt till ledighet utvidgas
så att alla närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård ska ha rätt till minst två
dygn ledig tid per kalendermånad. De närståendevårdare som är bundna vid vården utan avbrott
eller med få avbrott dygnet runt eller fortgående varje dag har också i fortsättningen rätt till minst
tre dygn ledig tid per kalendermånad. Det föreslås att socialvårdslagen ändras bl.a. så att det till
lagen fogas bestämmelser om ledighet för dem som vårdar en anhörig eller en närstående samt
om kommunens skyldighet att ordna ändamålsenlig avlösarservice under närståendevårdarnas le-
dighet. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Vid ändring av anslaget har som tillägg be-
aktats 39 300 000 euro på grund av lagändringarna.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen (263/2015). I propositionen föreslås att mi-
nimiarvodet för familjevårdare i uppdragsförhållande ska höjas till 775 euro och att familjevår-
darnas rätt till ledighet ska stiga till minst två dygn. Dessutom föreslås det att det i enlighet med
vad som anges i lagen ska få vårdas högst sju personer i ett familjehem. I förslaget preciseras ock-
så bestämmelserna om vårdnad vid sidan av föräldrarna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli
2016. Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 10 000 000 euro på grund av lagändringen.

2016 II tilläggsb. 40 848 000
2016 budget 8 986 803 000
2015 bokslut 8 485 448 061
2014 bokslut 8 629 502 931
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92.  EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 400 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av borgensansvaret för det miljölån som
beviljades Nordiska Investeringsbanken år 1996. Finland är skyldigt att betala 2 752 981,02
USD. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på kursvärdet för valutan vid den tidpunkt då
borgensansvaret uppkom. Med stöd av säkerheten för miljölånet har banken finansierat miljöpro-
jekt av intresse för de nordiska länderna.

2016 II tilläggsb. 2 400 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 780 428
2014 bokslut 3 991 590
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

Motiveringen till kapitlet ändras så att staten får avstå från sitt monopol i CSC-Tieteen tietotek-
niikka keskus Oy till ett pris som understiger gängse värde.

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

Under momentet dras det av  186 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -186 000
2016 budget 19 203 000
2015 bokslut 20 852 000
2014 bokslut 27 776 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  182 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 113 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-av-
giften och 69 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens
hyressystem.

2016 II tilläggsb. -182 000
2016 budget 21 883 000
2015 bokslut 23 025 421
2014 bokslut 22 668 000

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  7 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 13 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 6 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -7 000
2016 budget 8 237 000
2015 bokslut 8 422 000
2014 bokslut 8 655 000

04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  23 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 3 863 000
2015 bokslut 3 891 000
2014 bokslut 3 575 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 3 543 000
2015 bokslut 3 526 000
2014 bokslut 3 726 000

10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

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

Under momentet dras det av  734 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 306 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-
avgiften och 428 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i
statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -734 000
2016 budget 43 816 000
2015 bokslut 46 754 000
2014 bokslut 50 524 000
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02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  4 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -4 000
2016 budget 2 334 000
2015 bokslut 2 270 000
2014 bokslut 2 349 000

20.  Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  118 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 40 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-
avgiften och 78 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i sta-
tens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -118 000
2016 budget 8 289 000
2015 bokslut 6 314 000
2014 bokslut 8 494 000

40.  Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att det för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska fi-
nansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras
av Finlands Akademi får ingås förbindelser 2016 till ett värde av 338 370 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 6 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-avgif-
ten. Motsvarande anslagsminskning har beaktats under moment 29.40.51.

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  50 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 84 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 34 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -50 000
2016 budget 12 871 000
2015 bokslut 10 423 000
2014 bokslut 12 332 000
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02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  86 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 107 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 21 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -86 000
2016 budget 18 131 000
2015 bokslut 19 508 000
2014 bokslut 19 102 000

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  11 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 5 000 euro på grund av den
temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 16 000 euro på grund av justeringen av
effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. 11 000
2016 budget 1 249 000
2015 bokslut 1 464 000
2014 bokslut 1 999 000

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 9 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-avgif-
ten och 16 000 euro av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens
hyressystem.

2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 1 758 000
2015 bokslut 1 863 000
2014 bokslut 1 869 000

22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras på basis av beslutet om beviljande.

F ö r k l a r i n g :  Då momentet ändras så att anslaget budgeteras på basis av beslutet om bevil-
jande skapar det flexibilitet i fråga om finansieringen av fleråriga forskningsinfrastrukturprojekt.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.
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2016 II tilläggsb. —
2016 budget 8 500 000
2015 bokslut 8 500 000
2014 bokslut 8 500 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  6 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -6 000
2016 budget 232 133 000
2015 bokslut 94 856 617
2014 bokslut 143 809 000

70.  Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  6 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -6 000
2016 budget 649 000
2015 bokslut 700 000
2014 bokslut 705 000

80.  Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  23 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 27 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 4 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 4 289 000
2015 bokslut 4 542 000
2014 bokslut 4 601 000

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

Under momentet dras det av  13 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -13 000
2016 budget 2 205 000
2015 bokslut 2 524 000
2014 bokslut 2 973 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  981 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 900 000 euro för förnyande
av Nationalmuseets basutställning och 240 000 euro för täckande av utgifterna för överföring av
samlingarna till en ny samlingscentral samt som avdrag 138 000 euro på grund av den temporära
sänkningen av StPL-avgiften och 21 000 euro på grund av justeringen av effekten av den själv-
kostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

Anslagstilläggen på 1 140 000 euro täcks av de oanvända tippningsvinstmedel som återgått till
undervisnings- och kulturministeriet.

2016 II tilläggsb. 981 000
2016 budget 20 750 000
2015 bokslut 19 522 000
2014 bokslut 19 793 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  26 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 5 474 000
2015 bokslut 5 649 000
2014 bokslut 5 812 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  31 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 40 000 euro på grund av
den temporära sänkningen av StPL-avgiften och som tillägg 9 000 euro på grund av justeringen
av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -31 000
2016 budget 6 522 000
2015 bokslut 6 935 000
2014 bokslut 7 511 000
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20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  163 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som
införts i statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. -163 000
2016 budget 15 205 000
2015 bokslut 16 945 000
2014 bokslut 16 950 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  11 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av en justering till följd av den självkostnadsprincip som
tagits i bruk inom statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. 11 000
2016 budget 24 669 000
2015 bokslut 29 133 407
2014 bokslut 28 369 019

90.  Idrottsverksamhet

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till betalning av träningssti-
pendier till idrottare till ett belopp av högst 1 750 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Det maximala belopp som beviljats för betalning av träningsstipendier till
idrottare justeras så att det motsvarar det tillägg som gjorts i budgeten för stöd till unga utövare
av lagidrott.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 147 622 000
2015 bokslut 147 993 082
2014 bokslut 147 295 011
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning och forskning

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

Under momentet dras det av  192 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -192 000
2016 I tilläggsb. 280 000
2016 budget 24 557 000
2015 bokslut 23 874 000
2014 bokslut 29 843 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  507 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid förändringen av anslaget har som tillägg beaktats 61 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 568 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -507 000
2016 budget 79 139 000
2015 bokslut 90 992 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)

Anslaget under momentet i statsbudgeten för 2015 ändras till ett treårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  I den första tilläggsbudgeten för 2015 beviljades ett tillägg på 1 600 000 euro
under momentet och momentet ändrades till ett treårigt reservationsanslag. På grund av ett tek-
niskt fel i den andra tilläggsbudgeten för 2015 ändrades momentet till ett tvåårigt tilläggsanslag.
Anslaget behövs enligt planen dock till utgången av 2017, varför det föreslås att anslaget under
momentet ändras till ett treårigt reservationsanslag. 
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Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2015 bokslut 2 269 000
2014 bokslut 669 000

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  285 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 14 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 299 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -285 000
2016 budget 42 212 000
2015 bokslut 41 757 000
2014 bokslut 41 521 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  889 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomst- och lönsamhetssituationen inom jordbruket har försämrats i flera års
tid, och någon betydande vändning till det bättre finns inte inom synhåll. Inom ramen för de åt-
gärder som planerats för att åtgärda den ekonomiska krisen inom jordbruket utökas anslaget un-
der momentet med 970 000 euro för verkställigheten av jordbruksstöd. Syftet med tillägget är att
förbättra Landsbygdsverkets situation så att stöden kan betalas ut inom utsatt tid, vilket underlät-
tar jordbrukarfamiljernas svåra ekonomiska situation. Framför allt reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken och verkställigheten av programperioden 2014—2020 har krävt en avsevärd
satsning av Landsbygdsverket när det gäller verkställigheten av stödsystemen och utvecklandet
av datasystem. 

Dessutom har vid ändringen av anslaget som avdrag beaktats 81 000 euro på grund av den tem-
porära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 889 000
2016 budget 23 961 000
2015 bokslut 25 307 000
2014 bokslut 27 021 000
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40.  Naturresursekonomi

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 444 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att fullmakten också kan användas till korrigering av
fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/
1996). 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att de oanvända beloppen av anslag som
2014 och 2015 budgeterats för stöd för hållbart skogsbruk under momenten 30.40.44 och
30.40.47 på nytt anvisas för betalning av stöd enligt lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk.
Att anslagen inte användes föranleddes av övergångsperioden i fråga om den lagändring som
ägde rum den 1 juni 2015: en temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) träd-
de i kraft den 1 juni 2015 och beslut med stöd av den upphävda lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (1094/1996) kunde meddelas fram till den 30 juni 2015. På grund av problemen med
Skogscentralens informationssystem fördröjdes dock verkställigheten av det nya stödsystemet,
och utbetalningarna av stöd för projekt enligt den nya lagen inleddes först under den senare hälf-
ten av 2015. På grund av detta blev 8 444 000 euro av det anslag som budgeterats för 2015 för
stöd för hållbart skogsbruk under momenten 30.40.44 och 30.40.47 oanvänt. Av detta belopp be-
står 944 000 euro av anslag som överförts från 2014 under moment 30.40.47. Utbetalningen av
stöd för projekt som godkänts för finansiering i fjol förutsätter att det oanvända anslaget kan an-
vändas för samma ändamål 2016.

Dessutom kompletteras motiveringen till fullmakten under momentet så att fullmakten också får
användas till korrigering av fel som uppdagas i stödbeslut som meddelats med stöd av den upp-
hävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. 

2016 II tilläggsb. 8 444 000
2016 budget 55 230 000
2015 bokslut 57 710 596
2014 bokslut 59 109 217

70.  Lantmäteri och datalager

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  571 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 35 000 euro av justeringen av effekten av den självkost-
nadsprincip som införts i statens hyressystem och 536 000 euro av den temporära sänkningen av
StPL-avgiften.
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2016 II tilläggsb. -571 000
2016 I tilläggsb. 1 870 000
2016 budget 46 630 000
2015 bokslut 47 506 000
2014 bokslut 50 463 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  112 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget även får användas till betal-
ning 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 :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -112 000
2016 budget 15 646 000
2015 bokslut 16 500 000
2014 bokslut 20 721 000

10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  512 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 3 000 euro av justeringen av effekten av den självkost-
nadsprincip som införts i statens hyressystem och 509 000 euro av den temporära sänkningen av
StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -512 000
2016 budget 78 777 000
2015 bokslut 81 080 000
2014 bokslut 86 154 000
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77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 699 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen används till utgifter för projektet Trafikarrangemang för Ää-
nekoski bioproduktfabrik. EU har i efterskott betalat stöd till projektet för planering av bankorri-
dorren i Helsingforsregionen och det har intäktsförts under moment 12.31.10 år 2015. Använd-
ningen av motsvarande anslag för trafikarrangemang för Äänekoski bioproduktfabrik gör det
möjligt att genomföra projektet i en snabbare tidtabell, eftersom fabriken inleder sin verksamhet
redan i slutet av 2017. Fullmakten för projektet ändras inte till följd av detta.

2016 II tilläggsb. 4 699 000
2016 budget 343 030 000
2015 bokslut 358 857 000
2014 bokslut 472 252 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får ingå nya avtal i anslutning till projektet
Rv 12 Tammerfors strandled så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra
utgifter för staten till ett belopp av högst 66 miljoner euro. 

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen används till utgifter för projektet Rv 12 Tammerfors strand-
led. EU har i efterskott betalat stöd till projektet Förbättrande av exaktheten och tillförlitligheten
inom passagerartågtrafiken - Centrumslingan i Helsingfors och det har intäktsförts under moment
12.31.10 år 2015. Med motsvarande anslag täcks kostnader för saneringen av förorenade områ-
den vid Tammerfors strandled, som visat sig var högre än beräknat.

Justering av fullmakten för projekt enligt tidigare beslut:

Rv 12 Tammerfors strandled
Fullmakten för projektet Rv 12 Tammerfors strandled justeras med 5 miljoner euro från 61 mil-
joner euro till 66 miljoner euro. Justeringen av fullmakten beror främst på att kostnaderna för sa-
nering av förorenade områden varit större än de målsatta kostnaderna, anslutningen till Ratapi-
hankatu och att de målsatta kostnaderna för jordtransporter överskridits. De totala kostnaderna
för projektet ökar från 185 miljoner euro till 198 miljoner euro. Statens finansieringsandel av de
totala kostnaderna är 33 procent. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag.
Behovet av tilläggsanslag täcks med anslag som återstår då projektet E18 Ring III, 2 fasen ge-
nomförts med mindre utgifter än den fullmakt som beviljats och anslag som motsvarar intäktsfö-
ringen av TEN-stöd. 

2016 II tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 56 000 000
2015 bokslut 22 100 000
2014 bokslut 25 000 000
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79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 056 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen används till utgifter för projektet E18 Fredrikshamn—Vaa-
limaa. EU har i efterskott betalat 1 856 000 euro i stöd till projektet E18 Fredrikshamns omfarts-
väg samt 1 200 000 euro i stöd till planeringen av vägavsnittet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa
(PPP-projektet). Stöden har intäktsförts under moment 12.31.10 år 2015. Motsvarande tilläggs-
anslag behövs för att täcka tidigareläggningen av byggandet av E18 Fredrikshamn—Vaalimaa
och tagande av motorvägen i trafik bitvis. Fullmakten för projektet ändras inte till följd av detta.

2016 II tilläggsb. 3 056 000
2016 budget 105 970 000
2015 bokslut 100 992 000
2014 bokslut 69 000 000

20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  163 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -163 000
2016 budget 47 866 000
2015 bokslut 49 346 000
2014 bokslut 48 213 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  65 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 euro på grund av jus-
teringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 66 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -65 000
2016 budget 11 524 000
2015 bokslut 11 894 000
2014 bokslut 11 045 000
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50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  14 296 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal
för 841  000 euro för finansiering av bredbandsprojekt.

F ö r k l a r i n g :  På grund av ansökningsprocessen i anslutning till understöden för bredbands-
projekt och hur projekten framskrider kommer anslagen med avvikelse från den ursprungliga
uppskattningen främst att användas under de sista åren av den reserverade projekttiden.

Beviljandet av tilläggsfullmakten beror på att vissa projekt kostat mindre än beräknat eller på att
projekt har ställts in. Detta ändrar inte den fullmakt på 69,5 miljoner euro som beviljats för pro-
jektet.

2016 II tilläggsb. 14 296 000
2016 budget —
2015 bokslut 18 549 000
2014 bokslut 11 909 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  229 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 3 000 euro på grund av jus-
teringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 232 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -229 000
2016 budget 44 352 000
2015 bokslut 48 928 000
2014 bokslut 48 896 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet dras det av  86 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 70 000 euro i överföring av
ett årsverke från moment 32.20.06 för extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s pro-
gram Horisont 2020 och 203 000 euro på grund av att det enligt finansieringsplanen i anslutning
till den finansiering som sökts hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
finns ett oanvänt belopp på sammanlagt 203 000 euro vid utgången av tiden för genomförandet.
Den oanvända andelen har återbetalats till Europeiska kommissionen.

Dessutom har vid ändringen av anslaget som avdrag beaktats 254 000 euro på grund av den tem-
porära sänkningen av StPL-avgiften, 25 000 euro i överföring till moment 24.01.01 samt 80 000
euro i överföring till moment 23.01.01, i vilket som avdrag har beaktats 260 000 euro för utgifter
för personalrestaurangen på Bangatan och som tillägg 180 000 euro för hyresutgifter för arbets-
och näringsministeriets lokaler på Bulevarden 6.

2016 II tilläggsb. -86 000
2016 budget 33 645 000
2015 bokslut 40 588 000
2014 bokslut 55 790 000

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

Under momentet dras det av  190 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 537 000 euro för finansie-
ring av Europeiska globaliseringsfondens projekt, 500 000 euro för tillsyn över jordbruksstöd,
78 000 euro i överföring från moment 32.70.03 och 67 000 euro som föranleds av justeringen av
effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem. Som avdrag har beaktats
1 372 000 euro som föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.
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2016 II tilläggsb. -190 000
2016 budget 193 120 000
2015 bokslut 214 435 000
2014 bokslut 215 135 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 700 000  euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 100 000 euro i överföring
till moment 32.20.43 för utgifter som föranleds av deltagandet i världsutställningen 2017 och som
tillägg 1 800 000 euro i överföring från moment 28.70.22, varav 150 000 euro är avsedda att an-
vändas för projektet för digital administrering av uppgifter om kemikalier och 1 650 000 euro för
framtagning och införande av en kundorienterad modell för tillstånds-, anmälnings- och tillsyns-
verksamheten.

Eventuella driftsutgifter eller övriga fasta utgifter för de projekt som finansieras med hjälp av an-
slaget föranleder inget behov av tilläggsanslag.

2016 II tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 616 000
2015 bokslut 538 000
2014 bokslut 6 019 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av mer-
värdesskatteutgifter i anslutning till utgifter som betalas av budgetmedel för 2015 under moment
32.30.51. 

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 30 622 000
2015 bokslut 92 388 027
2014 bokslut 130 510 832
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40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 32.20.43 för utgifterna för deltagande i
världsutställningen 2017. 

2016 II tilläggsb. -200 000
2016 budget 13 571 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  972 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av den utökade fullmakten i den fjärde tilläggsbudgeten för
2015 på grund av totalkostnadskalkylen för avfallshanteringsplanen för försöksreaktorn. Statens
kärnavfallshanteringsfond bekräftade den 16 februari 2016 att VTT:s avgift för kärnavfallshan-
tering år 2016 blir 971 503,92 euro. Tilläggsanslaget täcker denna avgift.

2016 II tilläggsb. 972 000
2016 budget 3 500 000
2015 bokslut 1 102 000

42. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt inno-
vationer (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för forsknings- och utveck-
lingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer som bedri-
ver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om
betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Användningen av momentet i budgeten för 2016 är i fråga om offentlig forsk-
ning begränsad till endast en del av momentets användningsändamål. Vid utvecklingen av clean-
tech-lösningar för små och medelstora företag är det oftast nödvändigt att samarbeta med organi-
sationer som bedriver offentlig forskning. Att den offentliga forskningen uteslutits från utveck-
lingsarbetet försämrar förutsättningarna för att nå målen för regeringens spetsprojekt
Sysselsättning och konkurrenskraft vid utvecklingen av cleantech-lösningar för små och medel-
stora företag.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 30 000 000
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88. Höjande av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital  (förslagsanslag)

Under momentet beviljas  4 480 000  euro.

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

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med lagen om ombildning av Teknologiska forskningscentralen
VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag (762/2014) har den egendom och de immateriella rät-
tigheter som centralerna har i sin besittning samt deras affärsverksamhet, i fråga om de verksam-
heter som överförs, i huvudsak överlåtits till aktiebolaget Teknologiska forskningscentralen VTT
Ab som fortsatte verksamheten den 1 januari 2015. Vid bolagiseringen har de principer som gäl-
ler verksamhetsöverlåtelse tillämpats, varvid överlåtelsen av egendomen till bolaget sker som ap-
port mot aktier. Bolaget svarar också primärt för sådana skuld-, hyres-, service-, anskaffnings-
och leveransavtal som Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen hade in-
gått under sin verksamhetstid och som gällde den egendom och verksamhet som överläts till bo-
laget.

Anslaget används för höjande av bolagets eget kapital motsvarande beloppet för skillnaden mel-
lan de fordringar och de skulder (nettofordringar) som överförs till bolaget. Anslaget betalas inte
till bolaget, utan det är en del av beloppet av den apportegendom som överförs till bolaget. Net-
tobeloppet av de försäljningsfordringar och leverantörsskulder samt övriga motsvarande ford-
rings- och skuldposter som överläts till bolaget beräknades vara 46 475 183,82 euro i bokslutet
för 2014 och av dessa infördes 42 000 000 euro som preliminär kalkyl i budgeten för 2015. 

2016 II tilläggsb. 4 480 000
2015 bokslut 42 000 000

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  144 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Staten äger genom Terrafame Group Ab den gruvdrift som Terrafame Ab utö-
var. Till stöd för verksamheten beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2015 209 000 000 euro
och i den första tilläggsbudgeten för 2016 38 500 000 euro för en kapitalisering av Terrafame Ab.
De tidigare beviljade anslagen räcker för att upprätthålla gruvdriften fram till utgången av juni.

Staten har som ägare målet att miljösäkerheten säkerställs under alla förhållanden. Det föreslagna
tilläggsanslaget på 144 000 000 euro beräknas täcka verksamhetskostnaderna fram till utgången
av 2016. Med tilläggsfinansieringen kan man inleda en avveckling av gruvan under kontrollerade
former samtidigt som man fortsätter diskussionerna om en breddning av ägarbasen för gruvverk-
samheten.

Det totala behovet av tilläggsfinansiering för en fortsatt gruvdrift uppskattas enligt en konservativ
standardmodell uppgå till ca 260 000 000 euro, vilket inkluderar den tilläggsfinansiering på
144 000 000 euro som nu föreslås. Uppskattningen av de totala kostnaderna påverkas i första
hand av världsmarknadspriset på nickel, hur produktionsmålen uppnås och osäkerhetsfaktorer i
anslutning till tillståndsvillkoren för gruvan. 
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På basis av den kalkylerade reservering för restaurering som ingick i Terrafame Ab:s bokslut den
31 december 2015 uppskattas kostnaderna för en avveckling av gruvdriften till 329 000 000 euro,
varav 167 000 000 euro enligt uppskattningarna täcks av de inkomster som inflyter av försälj-
ningen av metaller. I kalkylen över reserveringen för restaurering har man beaktat de kostnader
som uppstår efter det att de konkreta åtgärderna för en nedläggning av gruvan kan inledas under
kontrollerade former utan att miljösäkerheten äventyras. Åtgärderna bedöms föranleda staten
kostnader på ca 162 000 000 euro under de år driften fortsätter. Uppskattningen av de totala kost-
naderna försvåras bl.a. av utvecklingen av världsmarknadspriset på nickel, nedläggningsperio-
dens omfattning och tillståndsvillkoren för nedläggningen som klarnar först i ett senare skede och
som kan ge upphov till betydande tilläggskostnader.

2016 II tilläggsb. 144 000 000
2016 I tilläggsb. 38 500 000
2015 bokslut 209 000 000

20.  Närings- och innovationspolitik

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  225 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 20 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 245 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 

2016 II tilläggsb. -225 000
2016 budget 32 890 000
2015 bokslut 36 110 000
2014 bokslut 37 974 000

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  296 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 70 000 euro av överföringen av ett årsverke till moment
32.01.01 och 226 000 euro av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -296 000
2016 budget 38 448 000
2015 bokslut 40 572 000
2014 bokslut 41 124 000
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43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 110 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya understöd får beviljas till ett belopp av högst
3 780 000 euro 2016.  

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att fullmakten och anslaget får användas
för deltagande i världsutställningen i Astana 2017. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget till bevillningsfullmakten på 2 780 000 euro och anslagsökningen på
1 110 000 euro föranleds av utgifterna för deltagande i världsutställningen i Astana 2017. Av an-
slagsökningen utgörs 100 000 euro av en överföring från moment 32.01.21, 200 000 euro av en
överföring från moment 32.01.40 och 810 000 euro av en överföring från moment 28.01.21.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 1 110 000 euro 2016 och
1 670 000 euro 2017. 

2016 II tilläggsb. 1 110 000
2016 budget 8 018 000
2015 bokslut 11 051 000
2014 bokslut 14 351 319

89. Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att Tekes Kapitalinvestering Ab tillsammans med
andra offentliga aktörer får göra investeringar i av dem förvaltade kapitalfonder som gör investe-
ringar tillsammans med privata tillväxtföretagsinvesterare eller i kapitalfonder som förvaltas av
privata tillväxtföretagsinvesterare.

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det
som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 30 000 000
2015 bokslut 20 000 000
2014 bokslut 20 000 000

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

Under momentet dras det av  1 008 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 62 000 euro för finansiering
av Europeiska globaliseringsfondens projekt och 47 000 euro på grund av justeringen av effekten
av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem. Som avdrag har beaktats 1 117 000
euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 
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2016 II tilläggsb. -1 008 000
2016 budget 165 117 000
2015 bokslut 153 486 000
2014 bokslut 159 626 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  13 100 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för anskaffning av utbildning och
inkvartering hos Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och för de kostnader för resor och inkvarte-
ring anställda vid Nordkalottens Gränstjänsts kontor har inom ramen för Utbildning Nord-
samarbetet.

Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att mervärdesskatteutgifterna för anslag
som överförts från 2015 betalas under förvaltningsområdets mervärdesskattemoment 32.01.29.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av språkprov, kartläggning av kunnan-
det och tidigareläggande av integrationsutbildning för asylsökande som har fått uppehållstillstånd
och 3 100 000 euro av den finansiering av universitetssektorns och Microsofts EGR-projekt som
det ansökts om hos Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Finansiering har
sökts på grund av de omfattande uppsägningarna av anställda vid Helsingfors universitet och Aal-
to-universitetet. Av finansieringen reserveras 1 800 000 euro för arbetskraftspolitisk utbildning,
400 000 euro för sysselsättningsfrämjande träning, 200 000 euro för lönesubventioner och
100 000 euro för startpeng. För finansieringen av Microsoft-projektets arbetskraftspolitiska ut-
bildning söks 600 000 euro. EU:s medfinansiering uppgår till 60 procent av finansieringsplanen
för EGR-projektet. De inkomster som flyter in tas upp under moment 12.32.99. 

Genom ändringen av motiveringen till momentet blir det även möjligt att använda anslaget till
betalning av de kostnader för resor och inkvartering de anställda vid Nordkalottens Gränstjänsts
kontor har inom ramen för Utbildning Nord-samarbetet och att bokföra mervärdesskatteutgifter-
na för anslag som överförts från 2015 under förvaltningsområdets mervärdesskattemoment. 

2016 II tilläggsb. 13 100 000
2016 budget 585 395 000
2015 bokslut 588 299 000
2014 bokslut 504 475 000

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

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

Under momentet dras det av  89 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.
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2016 II tilläggsb. -89 000
2016 budget 10 058 000
2015 bokslut 10 820 000
2014 bokslut 11 362 000

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

Under momentet dras det av  134 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 7 000 euro av justeringen av effekten av den självkost-
nadsprincip som införts i statens hyressystem och 127 000 euro av den temporära sänkningen av
StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 19 781 000
2015 bokslut 18 677 000
2014 bokslut 18 557 000

95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av de rättegångskostnader inklusive dröjsmålsränta som
Konkurrens- och konsumentverket ålagts att betala. 

2016 II tilläggsb. 300 000
2016 budget 20 000
2015 bokslut 40 000
2014 bokslut 10 000

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  40 000 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i SMF-företagsinitiativprogrammet och till be-
talning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—
2020 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigering-
ar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 samt till betalning av åtagan-
den som föranleds av förbindelser som ingåtts i samband med andra projekt.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 2016 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett
belopp av sammanlagt 372 446 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget på 40 000 000 euro till anslaget och tillägget på 45 481 000 euro till
bevillningsfullmakten föranleds av det tidigarelagda ibruktagandet av reserveringen för utbetal-
ningar för Finlands strukturfondsprogram. Den fullmakt som tas i bruk 2016 utgör en tredjedel
av reserveringen för utbetalningar och av den kanaliseras 34 273 000 euro till SMF-företagsini-
tiativprogrammet. 

Av tillägget till bevillningsfullmakten är sammanlagt 25 989 000 euro EU:s strukturfonders med-
finansiering och 19 492 000 euro statlig medfinansiering.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av
40 000 000 euro år 2016,  1 645 000 euro år 2017, 1 918 000 euro år 2018 och 1 918 000 euro år
2019.

2016 II tilläggsb. 40 000 000
2016 budget 242 324 000
2015 bokslut 344 969 639
2014 bokslut 433 124 274

60.  Energipolitik

01. Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  36 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 8 000 euro på grund av jus-
teringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 44 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften. 

2016 II tilläggsb. -36 000
2016 budget 8 857 000
2015 bokslut 8 994 000
2014 bokslut 8 872 000

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  25 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att produktionskalkylen för skogsflisbaserad el har jus-
terats.

2016 II tilläggsb. -25 000 000
2016 budget 234 600 000
2015 bokslut 142 398 192
2014 bokslut 79 643 927
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70.  Integration

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

Under momentet dras det av  78 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att ansvaret för utveckling och underhåll av informa-
tionssystemet över invandrares språktestning och integrationsfrämjande utbildning och av regist-
ret över klientbesök överförs från kompetenscentrum för integrationsfrämjande till NTM-centra-
lernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningsenhet under moment
32.01.02 från och med den 1 juli 2017. 

2016 II tilläggsb. -78 000
2016 budget 2 246 000
2015 bokslut 2 246 000
2014 bokslut 2 291 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet dras det av  244 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -244 000
2016 budget 29 008 000
2015 bokslut 30 569 000
2014 bokslut 41 156 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  93 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 110 000 euro som föranleds
av det tilläggsarbete som krävs för att det nya ärendehanteringssystemet för besvärsnämnden för
utkomstskyddsärenden ska kunna tas i bruk och vara funktionsdugligt samt som avdrag 17 000
euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 93 000
2016 budget 2 592 000
2015 bokslut 2 730 000
2014 bokslut 2 305 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  167 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 200 000 euro som föranleds
av det tilläggsarbete som krävs för att det nya ärendehanteringssystemet för besvärsnämnden för
social trygghet ska kunna tas i bruk och vara funktionsdugligt samt som avdrag 33 000 euro till
följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.
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2016 II tilläggsb. 167 000
2016 budget 5 063 000
2015 bokslut 5 510 000
2014 bokslut 4 648 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  137 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -137 000
2016 budget 16 659 000
2015 bokslut 421 000

02.  Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  32 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 43 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 75 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -32 000
2016 budget 13 303 000
2015 bokslut 14 441 000
2014 bokslut 16 352 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  12 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 99 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 87 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. 12 000
2016 budget 11 758 000
2015 bokslut 12 613 000
2014 bokslut 12 336 000
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06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  26 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
samt som avdrag 27 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 4 088 000
2015 bokslut 4 267 000
2014 bokslut 5 577 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  249 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -249 000
2016 budget 25 582 000
2015 bokslut 27 449 000
2014 bokslut 27 840 000

03.  Forskning och utveckling

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

Under momentet dras det av  248 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 98 000 euro som föranleds
av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem
och 55 000 euro i överföring från moment 33.03.63 för tryggande av sakkunnigtjänster för före-
byggande av infektionsproblem hos asylsökande samt som avdrag 401 000 euro till följd av en
temporär sänkning av StaPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -248 000
2016 I tilläggsb. 145 000
2016 budget 56 228 000
2015 bokslut 60 412 000
2014 bokslut 68 103 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  6 000 000  euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att statsunderstöd och finansieringsunder-
stöd som beviljas under momentet också kan betalas till företag.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 och är avsett för finansiering-
en av projektet för ett virtuellt sjukhus.

Eventuella utgifter för underhåll eller andra permanenta utgifter för projektet som finansieras ge-
nom anslaget föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

2016 II tilläggsb. 6 000 000
2016 I tilläggsb. 6 800 000
2016 budget 23 500 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  55 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 33.03.04 och anknyter till produktionen
av sakkunnigtjänster och stöd för samarbetet mellan myndigheter vid bekämpningen av infek-
tionssjukdomar i samband med invandring.

2016 II tilläggsb. -55 000
2016 budget 5 562 000
2015 bokslut 7 562 000
2014 bokslut 10 130 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 610 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av kostnader som hänför sig till asylsökande som fått
uppehållstillstånd.

2016 II tilläggsb. 1 610 000
2016 budget 1 383 000 000
2015 bokslut 1 377 800 000
2014 bokslut 1 486 400 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  26 210 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av kostnader som hänför sig till asylsökande som fått
uppehållstillstånd.
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2016 II tilläggsb. 26 210 000
2016 budget 1 042 100 000
2015 bokslut 924 300 000
2014 bokslut 740 100 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av en justering till följd av den självkostnadsprincip som
tagits i bruk inom statens hyressystem.

2016 II tilläggsb. 1 000
2016 budget 319 480 000
2015 bokslut 152 300 000
2014 bokslut 159 600 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  61 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen föranleds av kostnader som hänför sig till asylsökande som fått
uppehållstillstånd.

2016 II tilläggsb. 61 000 000
2016 budget 1 394 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000
2014 bokslut 1 544 712 119

30.  Sjukförsäkring

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  442 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 610 000 euro för kostnader
som hänför sig till asylsökande som fått uppehållstillstånd och som avdrag 168 000 euro till följd
av en enhetligare helikoptertaxa och en överföring av statens andel till moment 26.20.01.

2016 II tilläggsb. 442 000
2016 budget 1 174 650 000
2015 bokslut 1 200 026 347
2014 bokslut 1 244 602 358
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40.  Pensioner

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

Under momentet dras det av  4 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att det maximibelopp för boendeutgifterna som tilläm-
pas i bostadsbidraget för pensionstagare inte har höjts.

2016 II tilläggsb. -4 600 000
2016 budget 3 631 300 000
2015 bokslut 3 702 561 991
2014 bokslut 3 711 564 991

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av personal mot-
svarande högst tre årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd för styrnings-, drifts-, kva-
litetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet
samt för andra konsumtionsutgifter.

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

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 11 550 000
2015 bokslut 11 550 000



94

Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  183 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -183 000
2016 budget 28 580 000
2015 bokslut 31 179 999
2014 bokslut 37 008 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  199 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 000 euro på grund av jus-
teringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 201 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -199 000
2016 budget 30 014 000
2015 bokslut 32 061 000
2014 bokslut 30 655 000

10.  Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  520 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Belvedere Mining Oy försattes i konkurs den 28 december 2015 i Ylivieska-
Brahestads tingsrätt. Belvedere Mining Oy äger nickelgruvan i Hitura (nickel, koppar, kobolt,
platina, palladium) i Nivala.
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Från koboltfabriken i Karleby fördes 1992—1996 till gruvområdet i Hitura 0,45 Mt jarosit som
har deponerats på ett 3,5 ha område. Området har konstaterats vara en miljörisk på grund av att
lakvatten har nått grundvattnet och Kalajoki. För att förhindra att grundvattnet och Kalajoki för-
orenas pumpas lakvattnet hela tiden till rening. 

I det rådande läget, där gruvans verksamhet har avbrutits och konkursförfarandet pågår, måste
staten i sista hand vara beredd att finansiera förhindrandet av miljöskador.

För att förhindra att miljön förorenas har miljöministeriet efter konkursen via närings-, trafik- och
miljöcentralen i Norra Österbotten redan finansierat konkursboets kostnader för vattenpumpning,
vattenrening och andra åtgärder som är nödvändiga för miljön (ca 74 000 euro/mån. (inkl.
moms)). Kostnaderna har betalats med anslag under miljöministeriets moment 35.10.61 Främjan-
de av vatten- och miljövård. De årliga kostnaderna har varit ca 900 000 euro.

Kostnaderna för förhindrande av miljöskador uppskattas bli totalt 520 000 euro under den tid som
behövs för konkursförfarandet och ytterligare utredningar fram till utgången av 2016.

2016 II tilläggsb. 520 000
2016 budget 5 900 000
2015 bokslut 4 767 595
2014 bokslut 10 893 038

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i punkt 3) får användas även till betalning
av understöd.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momentet behöver utvidgas till att omfatta också utbetalning
av understöd i punkt 3). 

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 2 440 000
2015 bokslut 2 440 000
2014 bokslut 2 840 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till åtgärden "Utbudet
av trä ska utökas och trä ska användas på ett mångsidigare sätt"  i spetsprojektet "Fram för trä och
nya skogsprodukter".

F ö r k l a r i n g :  Främjandet av användningen av trä i byggverksamhet har behandlats i minis-
terarbetsgruppen för bioekonomi och ren energi, på vars möten förslag till eventuella ytterligare
åtgärder har lagts fram. Avsikten är att använda en del av det anslag som reserverats för återvin-
ning av marksubstanster inom ramen för försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade
markområden och återvinning av marksubstanster till koordineringsuppgifter i anknytning till åt-
gärden "Främjande av användningen av trä och byggandet i trä".
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Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget 11 072 000
2015 bokslut 10 242 000
2014 bokslut 12 342 000

20.  Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (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 11 000 euro på grund av
justeringen av effekten av den självkostnadsprincip som införts i statens hyressystem och som av-
drag 36 000 euro på grund av den temporära sänkningen av StPL-avgiften.

2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 4 956 000
2015 bokslut 4 943 000
2014 bokslut 5 019 000

02. Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  250 000  euro.

Anslaget får användas till miljöministeriets, de statliga ämbetsverkens, kommunernas, landskaps-
förbundens, företags och organisationers utgifter inom ramen för projektet för digitalisering av
den byggda miljön och byggandet och till kostnader och avgifter för internationellt samarbete.

Anslaget får även användas till betalning av understöd.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är en överföring från moment 28.70.22. Projektet för digitalisering av
den byggda miljön och byggandet är ett spetsprojekt. Inom ramen för projektet uppdateras eko-
systemet för informationshantering och tjänster i den byggda miljön. Projektet ska åtgärda ofull-
ständig och fragmenterad process- och informationshantering inom området för den byggda mil-
jön, markanvändningen och byggandet och undanröja överlappande standarder och utvecklings-
arbete samt överlappningar, manuellt arbete och upprepningar i olika beslutsprocesser.
Förutsättningarna för digitaliseringen ses över när det gäller den byggda miljön.

Utgångspunkten för det nationella utvecklingsarbetet är det internationella standardiseringsarbe-
tet inom området. Fastighets- och byggnadssektorn har satt som ett mål för projektet att stärka
deltagandet och påverkandet i det internationella standardiseringsarbetet. Anslaget får också an-
vändas till avgifter och deltagarkostnader i fråga om det internationella standardiseringsarbetet.

Inom projektet byggs den digitala interoperabiliteten upp tillsammans med den offentliga och pri-
vata sektorn. En övergripande digitalisering av offentliga tjänster och processer skapar förutsätt-
ningar för näringslivet och minskar det överlappande arbetet inom förvaltningen. Med hjälp av
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den digitala basen effektiviserar sektorn tjänsteproduktionen i markanvändning och byggande.
Standarder och enhetliga digitaliserade lösningar underlättar inträdet på marknaden framför allt
för små och medelstora företag. Ett maximalt främjande av produktiviteten och aktiviteten inom
området garanteras med hjälp av pilotprojekt och försök inom ramen för projektet. 

Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för det projekt som finansieras med hjälp
av anslaget föranleder inga ytterligare behov av anslag.

2016 II tilläggsb. 250 000

60. Överföring till statens bostadsfond

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser
Motiveringen till momentet kompletteras så att lån enligt lagen om kortvarigt räntestöd för lån
för byggande av hyresbostäder 2016 får godkännas som sådana räntestödslån som understöds
med medel ur statens bostadsfond till ett belopp av högst 80 000 000 euro.

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2016 får beviljas
understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med sär-
skilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 110 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att det 2016 av statens bostadsfonds medel får beviljas un-
derstöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för
sanitära olägenheter (1184/2005) till ett belopp av sammanlagt högst 15 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att det 2016 av statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av
högst 20 000 000 euro till dem som bygger hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbos-
tadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) för andra än grupper med särskilda behov i de kommu-
ner som förbundit sig till avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbi-
draget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet.

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om kortvarigt räntestöd för lån för byggande av hyresbostäder.
Syftet med den nya räntestödsmodellen, som baserar sig på regeringsprogrammet, är att skapa
mångsidigare finansieringsalternativ när det gäller den statligt understödda hyresbostadsproduk-
tionen och att öka utbudet av hyresbostäder till skäligt pris i tillväxtcentrumen. Det uppskattas att
byggandet av 500 bostäder kommer att inledas 2016 med kortvarigt räntestöd, varvid behovet av
bevillningsfullmakter för räntestödslån är 80 miljoner euro.

För främjande av äldre personers möjligheter att bo hemma har det visat sig vara en effektiv åt-
gärd att installera hissar i det befintliga bostadsbeståndet. Därför överförs 10 miljoner euro från
bevillningsfullmakten för understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med sär-
skilda behov till att användas för installation av hissar.

En väsentlig del av avtalet om markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen är att få
till stånd ett tillräckligt byggande av bostäder till skäligt pris. För att målen för byggandet av hy-
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resbostäder till skäligt pris ska kunna nås bättre är det motiverat att höja bevillningsfullmakten
för startbidrag med 10 miljoner euro.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 II tilläggsb. —
2016 budget —
2015 bokslut —
2014 bokslut —
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  56 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgif-
terna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Nedgången i räntenivåerna inom euroom-
rådet har inverkat på sänkningen. Som beräkningsantagande för 2016 års upplåning har använts
marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,3 procent kort ränta för ränteperioder på
tre månader och 0,6 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2016 II tilläggsb. -56 000 000
2016 budget 1 536 000 000
2015 bokslut 1 523 591 805
2014 bokslut 1 696 226 643
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