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III tilläggsbudgeten för 2017

INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

15 000 000

10. Övriga skatter
07. Fordonsskatt, tillägg .........................................................................

15 000 000
15 000 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

-12 239 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg .....

4 253 000
4 253 000

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg ..........................................................

7 000 000
7 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster, tillägg .......................................................

508 000
508 000

RP 142/2017
FiUB 16/2017
RSk 32/2017
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32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, avdrag .................................................................................

-36 000 000
-36 000 000

39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg

12 000 000
12 000 000

Avdelning 15
15. LÅN

106 287 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .....................................

106 287 000
106 287 000

Inkomstposternas totalbelopp:
109 048 000
ANSLAG
Huvudtitel 23
euro
23. STATSRÅDETS KANSLI

200 000

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg

200 000
200 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ..............................................................................................
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................................

2

5 867 000
367 000
257 000
110 000
5 500 000
5 500 000
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) ...............

—
—

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 700 000

10. Domstolar och rättshjälp
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg .........

1 700 000
1 700 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

77 491 000

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................

60 258 000
173 000
85 000
60 000 000

10. Polisväsendet
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................

1 792 000

20. Gränsbevakningsväsendet
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................

4 241 000

40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................................
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg

11 200 000

1 792 000

4 241 000

-2 808 000
2 808 000
11 200 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 957 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ....
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg .

6 957 000
-472 000
7 429 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter ................................................................................
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg ......................................................................................
40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................

-26 140 000
—
—
300 000
300 000
260 000
260 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år) ...........................................................................
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år),
avdrag ...............................................................................................

-9 512 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg .................................
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .........................................................................

-1 538 000
12 000

92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år) .............

—
—

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg ................
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), avdrag .....................................................................................

-15 650 000
150 000

—
-9 512 000

-1 550 000

-15 800 000

Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................

4

24 172 000
1 662 000
1 662 000
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40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..........
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................

15 250 000
110 000
10 000 000
5 140 000

80. Konst och kultur
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år) ...........................................................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) ........................................
59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år) ......
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................

260 000

90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran
inom motion och idrott (förslagsanslag), tillägg ..............................

7 000 000

—
—
—
260 000

7 000 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

65 401 000

10. Utveckling av landsbygden
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) .......................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg ...........

26 560 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg .........
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) ...............................................................................
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................

36 741 000

15 000 000

70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..

2 100 000
2 100 000
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—
26 560 000

321 000
21 000 000
—
420 000
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Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................................
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg .......
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) ...................................................

288 000
288 000
-150 000
150 000
288 000
—
—

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24 512 000

01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag
2 år), tillägg ......................................................................................
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg .........................................
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt
entreprenörskap (reservationsanslag 3 år) .......................................

2 895 000

20. Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ....................................................................
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) ............
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) ........
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), avdrag .
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg ..........................................................................

72 860 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år),
tillägg ..............................................................................................
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), avdrag .....................................................................................
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895 000
2 000 000
—

40 000 000
—
30 860 000
-10 000 000
12 000 000
-15 913 000
5 987 000
800 000
1 800 000
-2 000 000
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64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag ..................................................................................................
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag ...............................................................

-20 000 000

60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag .................................................
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag .......
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag .........

-35 330 000
-2 700 000
-13 830 000
-18 800 000

-2 500 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........................................................................
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är
underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), avdrag ..............................................................
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag ..................................................................................................

-75 150 000
1 250 000
400 000
450 000
400 000
-17 000 000
-17 000 000
-35 000 000
-35 000 000

40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ....................................
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg ......................................................
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag .......................................

-18 400 000

50. Stöd till veteranerna
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag

-7 000 000
-7 000 000

7

500 000
11 100 000
-30 000 000
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80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för
lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag
2 år), tillägg ......................................................................................

1 000 000
1 000 000

Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 750 000

20. Samhällen, byggande och boende
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...........................................................................

3 750 000

Anslagens totalbelopp:
109 048 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
10. Övriga skatter
07. Fordonsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 15 000 000 euro.
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 253 000 euro.

8

3 750 000
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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 7 000 000 euro.
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 508 000 euro.
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 36 000 000 euro.
39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 12 000 000 euro.
Avdelning 15
LÅN
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas ett tillägg på 106 287 000 euro.

9
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ANSLAG
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 257 000 euro.
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Dispositionsplan (euro)

01.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper

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)

08.

Resolute Support-insatsen, Afghanistan

09.

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av
dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra
utgifter för krishantering

300 000

990 000
3 723 000

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)

18.

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak

19.

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet

20.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)

22.

Avgifter för tilläggspension enligt militärpensionssystemet

1 830 000
11 380 000

Sammanlagt

1 014 000

166 000
5 500 000
58 429 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

11

777/2017

Dispositionsplan (euro)

1.

Multilateralt utvecklingssamarbete

153 410 000

2.

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionera

146 039 000

3.

Europeiska utvecklingsfonden

53 655 000

4.

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

33 460 000

5.

Humanitärt bistånd

70 500 000

6.

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom
utvecklingssamarbetet

4 800 000

7.

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet

2 100 000

8.

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete

9.

Räntestödsinstrument

65 000 000
6 231 000
535 195 000

Sammanlagt

a. I anslaget ingår 7 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens
departement för utvecklingssamarbete (DFID).

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Domstolar och rättshjälp
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 500 000 euro av anslaget får användas till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 173 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 190 000 euro av anslaget får användas till
betalning av finansiella korrigeringar som utgör som kostnader för överföringsekonomin och gäller fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
i Europeiska unionen 2007—2013 till den del det är fråga om utgifter för finska statens slutbetalningar och sanktioner i samband med s.k. systemkorrigeringar.
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget också får användas till betalning av Finlands 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, artiklarna 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,
såsom finansiella korrigeringar, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringen.
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 000 euro.
10. Polisväsendet
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 792 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag på 12 922 000 euro som beviljats i budgeten för 2016 återtas
1 792 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att ytterligare förbindelser för anskaffning av ett fältledningssystem får ingås 2017 och de får förorsaka staten utgifter till ett belopp av högst
1 792 000 euro.
20. Gränsbevakningsväsendet
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 241 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag på 12 310 000 euro som beviljats i budgeten för 2015 återtas
4 241 000 euro.
40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 808 000 euro.
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 808 000 euro.
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro.
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 472 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 6 653 000 euro.
Fullmakt
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för upphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning minskas med 9 100 000 euro till
29 900 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.
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18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 429 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 101 738 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 304 000 euro.
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Tjänster för statssamfundet
88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— två tomter på fastigheterna 91-17-105-1 och 91-17-105-2 i kvarter nummer 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 2 500 m2 till bolaget JM Suomi Oy, eller till det eller de bolag
som bildas, för en köpesumma på minst 11,44 miljoner euro och på de övriga villkor som Senatfastigheter fastställer
— tre tomter på fastigheterna 91-17-105-1 och 91-17-105-2 i kvarter nummer 17105 i Helsingfors stad på sammanlagt ca 5 400 m2 till bolaget Lumo Kodit Oy, eller till det eller de bolag som bildas, för en köpesumma på minst 19,81 miljoner euro och på de övriga villkor som
Senatfastigheter fastställer.
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Befolkningsregistercentralen får ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2017—2021 får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro.
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40. Statens regional- och lokalförvaltning
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 260 000 euro.
70. Utvecklande av statsförvaltningen
05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen
och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till
landskapens temporära beredningsorgan och till kommuner, samkommuner och servicecenter för
kostnaderna för beredningen av reformen. Anslaget får även användas för betalning av understöd
och eget kapital till servicecenter.
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 9 512 000 euro.
80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 euro.
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 550 000 euro.
92. EU och internationella organisationer
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 800 000 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 beviljas ett tillägg på 1 662 000 euro.
40. Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro.
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för betalning av utgifter och
understöd för att möta det behov av högskoleutbildade sakkunniga som är en följd av den positiva
strukturomvandlingen till ett belopp av högst 10 000 000 euro.
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 140 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att 5 140 000 euro av anslaget får användas för ersättning av kostnader på grund av precisering av apotekskompensationerna till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för åren 2015 och 2016.
80. Konst och kultur
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Nationella audiovisuella institutet i anslutning till att
biografverksamheten överförs får ingå ett avtal om att hyra lokaler, så att institutets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 479 000 euro.
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst ett årsverke.
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59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag.
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 260 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)

1.

Museiverket

2.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

799 000

Sammanlagt

4 360 000
5 159 000

90. Idrottsverksamhet
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras i den bemärkelsen att förbindelser i anslutning till byggandet av en multifunktionsarena i Tammerfors får ingås 2017—2019 så att de föranleder staten
kostnader som finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamheten till ett belopp av högst
18 000 000 euro.
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
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
21 000 000 euro.
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 560 000 euro.
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 321 000 euro.
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 71 000 euro.
44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro.
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2015 återtas 1 000 000 euro.
47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 420 000 euro.
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
70. Lantmäteri och datalager
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 100 000 euro.
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 150 000 euro.
41. Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 288 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet Österbottenbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 674 000 000 euro
2) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 31 500 000 euro.
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå förbindelser för 1 143 000 euro för understöd av bredbandsprojekten.
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 895 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för ersättning till Finnvera Abp åren 2012—2017 för extraordinära förvaltningskostnader för lån och garantier som delfinansierats av ERUF under programperioden 2007—2013.
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av kostnader till följd av projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar.
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20. Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av understöd till företag och sammanslutningar, högskolor, forskningsinstitut, kommuner och samkommuner för andra utvecklingsåtgärder som stöder innovationskluster och innovationsekosystem. Anslaget får
även användas för betalning av konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens
budgetekonomi.
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 860 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd
för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
Av det treåriga reservationsanslag på 20 000 000 euro som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2015 återtas 6 510 000 euro.
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 987 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.
41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.
42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro.
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43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
65. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro.
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av högst
50 000 000 euro 2017.
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 13 830 000 euro.
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 18 800 000 euro.
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 450 000 euro.
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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 400 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget beviljas som ett nettoanslag.
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa
tjänster
60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 17 000 000 euro.
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro.
40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 100 000 euro.
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
50. Stöd till veteranerna
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
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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.
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
20. Samhällen, byggande och boende
02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2017 tillämpas från och
med den 1 december 2017.
Helsingfors 24.11.2017
På riksdagens vägnar

talman Mauri Pekkarinen

generalsekreterare Maija-Leena Paavola
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