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Tilläggsbudgeten för 2017

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11  

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR  490 266 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet  251 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg  ................................................. 31 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg  ........................................................... 220 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning  186 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg  ..................................................................... 186 000 000

10. Övriga skatter  52 000 000
03. Bilskatt, tillägg  ................................................................................. 52 000 000

19. Övriga inkomster av skattenatur  1 266 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg  ......................... 1 266 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR  -1 609 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde  3 788 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg  ..... 3 788 000
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26. Inrikesministeriets förvaltningsområde  1 550 000
98. Inkomster från EU, tillägg  ............................................................... 1 550 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde  -830 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, av-

drag  .................................................................................................. -830 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde  6 000 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverk-

samhetens vinstmedel, tillägg  .......................................................... 6 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde  19 133 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg  ....................................................... 19 133 000

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde  5 500 000
90. Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg  .............................. 5 500 000

39. Övriga inkomster av blandad natur  -36 750 000
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag  -36 750 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST  -6 800 000

01. Ränteinkomster  200 000
07. Räntor på depositioner  ..................................................................... 200 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst  -7 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag  .............................................. -7 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN  -178 078 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  -178 078 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag  .................................... -178 078 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

303 779 000

ANSLAG

Huvudtitel 23  

euro

23. STATSRÅDETS KANSLI  10 603 000

01. Förvaltning  1 533 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg  688 000
02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmed-

arbetare (förslagsanslag), tillägg  ...................................................... 645 000
03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reser-

vationsanslag 2 år)  ........................................................................... —
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsan-

slag 3 år), avdrag  .............................................................................. -100 000
23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)  100 000
24. Finlands EU-ordförandeskap  (reservationsanslag 2 år)  .................. 200 000

10. Ägarstyrningen  8 200 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg  ................................ 8 200 000

90. Övriga utgifter  870 000
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg  ....................................................... 120 000
61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompe-

tenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)  750 000
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Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  3 719 000

01. Utrikesförvaltningen  19 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg   .............................................................................................. 19 000

10. Krishantering  3 700 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg  ................................................................... 3 155 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), tillägg  ... 545 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete  —
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)  ............... —

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde  —
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska 

regionen (reservationsanslag 3 år)  ................................................... —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  -6 589 000

01. Ministeriet och förvaltningen  -6 469 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  . -89 000
03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitiemi-

nisteriet (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........................................ 100 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag  ...................................... -6 500 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg  ........................................................ 20 000

10. Domstolar och rättshjälp  —
04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttviste-

nämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)  ........................... —

40. Verkställighet av straff  -120 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -120 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  18 212 000

01. Förvaltning  112 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  . -3 000
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24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (re-
servationsanslag 3 år), tillägg  .......................................................... 115 000

10. Polisväsendet  200 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ...... 200 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 

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

40. Invandring  17 900 000
22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......................... 3 000 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg  14 900 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  11 949 000

10. Militärt försvar  6 483 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  .... -10 270 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg  . 16 753 000

30. Militär krishantering  5 466 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 5 466 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  46 823 000

01. Förvaltning  375 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .. 375 000

10. Beskattningen och Tullen  —
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)  ................................................. —

20. Tjänster för statssamfundet  —
88. Senatfastigheter  ................................................................................ —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen  140 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 140 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning  —
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-

slag 3 år)  ........................................................................................... —
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50. Pensioner och ersättningar  -200 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), avdrag  ................................................ -200 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen  17 940 000
02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (re-

servationsanslag 3 år), tillägg  .......................................................... 1 500 000
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomföran-

det av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reser-
vationsanslag 3 år), tillägg  ............................................................... 22 000 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), 
avdrag  ............................................................................................... -5 560 000

80. Överföringar till landskapet Åland  11 168 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg  ................................. 2 168 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg  ..... 9 000 000

90. Stöd till kommunerna  9 200 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 9 200 000

92. EU och internationella organisationer  8 200 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg  ... 8 200 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  20 491 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet  -84 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), avdrag  .............................................................................. -9 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-

drag  .................................................................................................. -75 000
53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reser-

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

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet  —
20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspe-

dagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)  ............. —

20. Yrkesutbildning  2 000 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år), tillägg  2 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning  9 000 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år), tillägg  ......................................... 9 000 000
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70. Studiestöd  75 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 75 000

80. Konst och kultur  —
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsan-

slag 2 år)  ........................................................................................... —
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)  ............................... —

90. Idrottsverksamhet  9 500 000
50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran 

inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg  .............................. 6 000 000
55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (re-

servationsanslag 2 år)  ....................................................................... 3 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  23 280 000

01. Förvaltning och forskning  5 660 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 3 060 000
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg  ................................................................................................... 1 600 000
23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), tillägg  ....... 1 000 000

10. Utveckling av landsbygden  —
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (re-

servationsanslag 3 år)  ....................................................................... —

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi  6 600 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg  .... 1 100 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg  ................................................................... 500 000
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 

3 år), tillägg  ...................................................................................... 2 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 

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

40. Naturresursekonomi  11 020 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 11 020 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  42 819 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter  -11 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -11 000

10. Trafiknätet  35 012 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....... 35 012 000

20. Myndighetstjänster för trafiken  -825 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-

drag  .................................................................................................. -825 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation  8 643 000
44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)  .................. —
45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar 

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

projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....................................... 7 643 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  25 985 000

01. Förvaltning  -630 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

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

slag 2 år), avdrag  .............................................................................. -630 000

20. Närings- och innovationspolitik  12 630 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reserva-

tionsanslag 3 år), avdrag  .................................................................. -1 370 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), tillägg  .................................................................... 10 000 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg  4 000 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)  .......... —
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), till-

lägg  ................................................................................................... 4 300 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)  .................... —
89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 

3 år), avdrag  ..................................................................................... -4 300 000
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik  10 000 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 10 000 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  1 350 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), 

tillägg  ............................................................................................... 1 350 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 

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

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik  2 000 000
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år), 

tillägg   .............................................................................................. 2 000 000

60. Energipolitik  635 000
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), 

tillägg   .............................................................................................. 635 000

70. Integration  —
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reserva-

tionsanslag 2 år)  ............................................................................... —
30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsan-

slag)  .................................................................................................. —

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  51 500 000

01. Förvaltning  680 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 230 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 111 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 219 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 

underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), 
tillägg  ............................................................................................... 120 000

03. Forskning och utveckling  120 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 120 000
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10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande ut-
komststöd samt vissa tjänster  -1 300 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag), 

avdrag  ............................................................................................... -1 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa  3 400 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)  .......... —
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)  ............................ —
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg  ............ 3 400 000

30. Sjukförsäkring  -7 500 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 

(förslagsanslag), avdrag  ................................................................... -7 500 000

40. Pensioner  19 600 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för fö-

retagare (förslagsanslag), tillägg  ...................................................... 19 600 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 

vissa andra lagar (förslagsanslag)  .................................................... —

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård  30 000 000
31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 

(reservationsanslag 3 år)  .................................................................. —
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvår-

den för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patien-
töverföringar (förslagsanslag)  .......................................................... —

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reserva-
tionsanslag 3 år)  ............................................................................... 30 000 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-
verksamheten (reservationsanslag 3 år)  ........................................... —

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas  —
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag  ................ -1 000 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i fö-

retagshälsovård (reservationsanslag 3 år), tillägg  ............................ 1 000 000

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppföda-
re  1 000 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för 

lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 
2 år), tillägg  ...................................................................................... 1 000 000

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd  5 500 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av häl-

sa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg  .................... 5 500 000
10



493/2017  
Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  4 987 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader  -13 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  ... -13 000

10. Miljö- och naturvård  5 000 000
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg  ........ 5 000 000
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)  ..................... —

20. Samhällen, byggande och boende  —
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet  (reservations-

anslag 3 år)  ....................................................................................... —
60. Överföring till statens bostadsfond  .................................................. —

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN  50 000 000

01. Ränta på statsskulden  50 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg  ................................ 50 000 000

Anslagens totalbelopp: 

303 779 000

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 31 000 000 euro.

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 220 000 000 euro.
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04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 186 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 52 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 266 000 euro.

Avdelning 12 
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 3 788 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 550 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 830 000 euro.
12
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29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 000 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 133 000 euro. 

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90. Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 500 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 36 750 000 euro.

Avdelning 13 
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-
TÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 200 000 euro.

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
13
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Avdelning 15 
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 178 078 000 euro.

ANSLAG

Huvudtitel 23 
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 688 000 euro. 

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 645 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det antal anställda som avlönas med anslag under mo-
mentet är högst 63, varav 17 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 42 specialmed-
arbetare.

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 120 000 euro för
avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för
uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska
unionen. 

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro.

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro.
Anslaget får användas
1) till främjande av försök
14
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2) till utgifter för projektet för en digital finansieringsplattform för försöksverksamhet.

24. Finlands EU-ordförandeskap  (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro.
Anslaget får användas
1) till avlönande av nödvändig visstidsanställd extra personal till uppgifter som föranleds av Fin-
lands EU-ordförandeskap,
2) till betalning av övertidsersättningar som föranleds av Finlands EU-ordförandeskap eller för-
beredelser inför det, 
3) till utgifter som föranleds av lokaler som behövs för den extra personalen,
4) till betalning av utgifter för resor och representation.

10. Ägarstyrningen

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 200 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att staten får avstå från sitt innehav i Neste
Abp och Vapo Oy på så sätt att statens ägarandel i båda bolagen är minst 33,4 procent av det rös-
tetal som samtliga aktier medför.

90. Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

61. Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av 
hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgif-
ter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
15
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Huvudtitel 24 
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000 euro.

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 155 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 300 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 012 000
05. Gemensamma utgifter 8 140 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 3 723 000
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 417 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 166 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 21 491 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 300 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 1 830 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 11 380 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 014 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 166 000
Sam-
manlagt 52 929 000
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21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 545 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till företag och andra sam-
manslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM,
som administreras av Tekes, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-,
utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr
1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnova-
tionsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga
forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapssprid-
ning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservations-
anslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och det anslag som överförts från 2016 också
får användas till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sex
årsverken i projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar och som stöder Fin-
lands ordförandeskap i Arktiska rådet. 

01. Civil krishantering 15 230 000
02. Valobservatörer 175 000
03. Fredsförmedling 500 000
Sammanlagt 15 905 000
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Huvudtitel 25 
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 89 000 euro.

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 500 000 euro.

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (1 000 euro)

10. Domstolar och rättshjälp

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av ut-
gifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 933
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 202
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 8 325
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40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 120 000 euro.

Huvudtitel 26 
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 euro.

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Fin-
lands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och
hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna
45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, ar-
tiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/
EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr
574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG
samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt
att  finansiella korrigeringar inte kan hänföras till den nationella finansieringen.

10. Polisväsendet

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för projektet för myndigheternas gemensam-
ma fältledningssystem (KEJO) får ingås förbindelser så att de, inklusive de utgifter som föran-
leds av förbindelser som ingåtts tidigare, föranleder staten utgifter på sammanlagt högst
21 500 000 euro.
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40. Invandring

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 900 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbe-
slut.

Huvudtitel 27 
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 10 270 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst
1 000 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som för-
anleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av
försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra
motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 479 000 euro.

Fullmakter
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ökas med 5 299 000
euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst
197 150 000 euro åren 2017—2021.
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för
primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ökas med 4 581 000 euro så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 12 399 000 euro åren
2017—2020.

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 753 000 euro.
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30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 466 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Dispositionsplan (euro)

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

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 056 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 17 680 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 082 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 10 000 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet -
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 10 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 140 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 220 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 845 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 52 000
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 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för kris-
hantering 686 000

Sam-
manlagt 57 359 000
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Huvudtitel 28 
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 375 000 euro.

10. Beskattningen och Tullen

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av ska-
destånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, s.k. icke-moms, som staten
dömts att betala.

20. Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Mikju Oy för det
bolag eller de bolag som ska bildas överlåta fastighet nr 91-5-94-14 jämte byggnader i Helsing-
fors stad för en köpesumma på 14 050 000 euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter
bestämmer.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kost-
nader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.
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50. Pensioner och ersättningar

50. Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 200 000 euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen 
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till
landskapens temporära beredningsorgan, till kommuner och samkommuner för kostnader för be-
redningen av reformen.

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 560 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 168 000 euro.

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 200 000 euro. 

92. EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 200 000 euro.
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Huvudtitel 29 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 9 000 euro.

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 75 000 euro.

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av
visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken.

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildnings-
arbete (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till avlönande av personal
motsvarande högst tio årsverken.

20. Yrkesutbildning

21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

40. Högskoleundervisning och forskning

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro.
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70. Studiestöd

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.

80. Konst och kultur

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till
en överföring av biografverksamheten får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala
hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 430 000 euro.

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja
statsunderstöd till Stiftelsen för Finlands lantbruksmuseum för hyreskostnader för en ny tilläggs-
byggnad för lantbruksmuseet Sarka så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst
525 000 euro från och med 2018.

90. Idrottsverksamhet

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott 
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att förbindelser i anslutning till projektet för totalre-
novering och modernisering av Olympiastadion får ingås så att de, inklusive utgifter som föran-
letts eller föranleds av tidigare förbindelser, under åren 2017—2027 föranleder staten sådana ut-
gifter på sammanlagt högst 26 000 000 euro som finansieras med vinstmedel från penningspels-
verksamhet, och under förutsättning att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna för projektet med
en minst lika stor del. 

55. Statsunderstöd till KymiRing Oy för byggande av en idrottsplats (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande och betalning av understöd till KymiRing Oy för byggkost-
nader för det center för motorsport som är under byggnad. Villkoret för att bevilja och betala un-
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derstödet är att det med hjälp av finansiärernas juridiskt bindande finansiella åtaganden kan kon-
stateras att den totala finansiering som projektet för centret för motorsport kräver kommer att ge-
nomföras.

Huvudtitel 30 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 060 000 euro.

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

10. Utveckling av landsbygden

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas
5 000 000 euro. 

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas också för kompletterande
åtgärder som hänför sig till EU:s system med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
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61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

40. Naturresursekonomi

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 020 000 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).

Huvudtitel 31 
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 11 000 euro.

10. Trafiknätet

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 012 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget reserveras 12 500 000 euro för att
betala utgifter för att genomföra projektet för havsfarleden till Uleåborg.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet för rv 12 Tillola—Keltti så att projektet får medföra utgifter för staten
till ett belopp av högst 14 000 000 euro. Det är möjligt att förbinda sig till och inleda projektet
först när understödet under moment 29.90.55 har beviljats
2) i anslutning till projektet elektrifiering av Nystadsbanan så att projektet får medföra utgifter för
staten till ett belopp av högst 21 000 000 euro
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3) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Bennäs—Jakobstad, så att projektet in-
klusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
4 450 000 euro
4) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare in-
gångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro.

20. Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 825 000 euro.

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så, att det anslag som överförts från 2015 och 2016 även
får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som
betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunder-
stöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets- och aktu-
alitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

45. Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid kanaler som betjänar allmänintresset (reser-
vationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.
Anslaget får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-
kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala
statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas omfattar stöd till nyhets-
och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset.

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsan-
slag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 643 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå för-
bindelser för 1 910 000 euro för understöd av bredbandsprojekten.
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Huvudtitel 32 
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till bidrag som hän-
för sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansieringen av en rådgiv-
ningstjänst för företag om offentlig upphandling.

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 630 000 euro.

20. Närings- och innovationspolitik

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 370 000 euro.

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas
1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, till företag och andra sammanslutningar
på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet (1444/2014) och i kommissionens förordning om stöd av mindre betydel-
se (EU) nr 1407/2013
2) för genomförande av programmet Innovativa städer, för innovativa utvecklingsprojekt som av-
ser den offentliga verksamhet och som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budge-
tekonomi och av kommunala organisationer och andra offentliga organisationer
3) för genomförande av programmet Innovativa städer, för forsknings- och utvecklingsprojekt
vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och för forsknings- och utvecklings-
projekt vid högskolor och vid motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning
som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning
4) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem
5) för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid.
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Av det treåriga reservationsanslag på 9 800 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas
4 000 000 euro.

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Fullmakt
Momentets motivering ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån
som hänför sig till sådan finansiering av export som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinan-
sieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan
krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna i finansmarknadens
funktion ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som av-
ses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som bevil-
jas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta. 

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2017 får beviljas nya lån till ett belopp av högst
156 823 000 euro.

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapi-
tallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för
rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy eller det bolag som ersätter detta och som fortsätter
dess verksamhet. Kapitallån kan efterskänkas till det belopp som motsvarar förlusten eller ned-
skrivningen, om det görs en nedskrivning av investeringarna i det bolag som ska rekapitaliseras,
eller om Finnvera Abp med arbets- och näringsministeriets samtycke säljer sitt innehav i det bo-
lag som ska rekapitaliseras med förlust, eller bolaget upplöses och upplösningen leder till förlust
för Finnvera Abp. Efterskänkningen gäller också kapitallån som staten beviljat Finnvera Abp för
rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy åren 2005—2016, till den som lånen ännu inte har ef-
terskänts.

89. Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 300 000 euro.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
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40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro.

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att också ersättningarna för den separata tjänsten för
bedömning av växtskyddsmedel och biocider beaktas vid nettobudgeteringen.

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik

41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

60. Energipolitik

42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 635 000 euro.

70. Integration

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av det
understöd som beviljas under momentet eller av annan förskottsfinansiering.

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av för-
skott för kostnader som kommunen har för familjegrupphem och andra bostadsenheter för ensam-
kommande barn, om detta är motiverat med tanke på hur verksamheten ordnas samt till betalning
i förskott av kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av betalning av grundläggande ut-
komststöd.
31



493/2017  
Huvudtitel 33 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 230 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och
undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet
godkänner 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 euro.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 219 000 euro.

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för 
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa 
tjänster

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 300 000 euro.
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20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubven-
tionen och startpengen enligt kontantprincipen.

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubven-
tionen och startpengen enligt kontantprincipen.

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av överföringsutgifterna budgeteras lö-
nesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 500 000 euro.

40. Pensioner

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 600 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av för-
måner som avses i lagen om pensionsstöd (1531/2016).

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 återtas 647 333,06 euro
och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 543 434,71 eu-
ro.
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34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för 
rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patien-
tens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdsla-
gen
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och
misshandelsbrott mot barn
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i la-
gen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar (781/2005) 
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4
6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens
kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och
samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt
bistånd och sociala tjänster.

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas
1) till betalning av statsunderstöd till offentliga samfund för pilotprojekt för försök med valfrihet
för kunder inom social- och hälsovården och till betalning av de kostnader som föranleds av be-
redning och genomförande av särskilda pilotprojekt för försök med personlig budget
2) till kapitalisering av sådana offentliga samfunds bolag för social- och hälsovård som genomför
pilotprojekt
3) till övervakning och granskning av pilotprojekt
4) till betalning av ersättning för uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för pi-
lotprojekt
5 ) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utveck-
lingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av finansieringsunderstöd till folkpen-
sionsanstalten i samband med genomförandet
6) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter i samband med be-
redning, genomförande och administration och till betalning av andra utgifter som detta föranle-
der.
34



493/2017  
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reserva-
tionsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kost-
nader för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. 

70. Hälsa och funktionsförmåga främjas

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro.

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reserva-
tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och 
pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (re-
servationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.

Huvudtitel 35 
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 13 000 euro.
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10. Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal mot-
svarande högst 86 årsverken, varav högst 20 årsverken till avlönande av personal för viss tid för
uppgifterna i punkt 6 och 28 årsverken för avlönande av motsvarande personal för viss tid för
uppgifterna i punkterna 1, 2, 3, 7 och 8.

20. Samhällen, byggande och boende

02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet  (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas
1) till betalning av utgifter och avgifter för statens internationella samarbete inom projektet för di-
gitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI) 
2) till betalning av understöd till statliga affärsverk, kommuner, företag och andra samfund för
t.ex. försök som gäller projekt
3) till betalning av självfinansieringsandelarna i anslutning till EU-finansieringen.

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 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 119 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 får
beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
(1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 26 000 000 euro.
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Huvudtitel 36 
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2017 tillämpas från och med
den 5 juli 2017.

Helsingfors 30.6.2017

På riksdagens vägnar

talman Arto Satonen

generalsekreterare Maija-Leena Paavola
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663
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