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ALLMÄN MOTIVERING

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

Ekonomiska utsikter

I Finland beräknas totalproduktionen öka med 1,1 procent år 2016. Den måttliga tillväxten bygger
främst på utvecklingen inom privat konsumtion och investeringar. Den privata konsumtionen
ökar med 1,2 procent jämfört med föregående år främst till följd av den gynnsamma utvecklingen
av hushållens realinkomster och den vändning till det bättre som skett på arbetsmarknaden. De
privata investeringarna beräknas öka med 4,3 procent år 2016. Under den senaste tiden har till-
växtutsikterna inom världsekonomin och världshandeln försämrats. År 2016 är tillväxten inom
världshandeln två procent och inom världsekonomin tre procent. Ökningen inom exporten på en
procent är fortfarande svagare än världshandeln, vilket innebär att förlusten av marknadsandelar
i den internationella handeln fortgår. 

Konsumentpriserna stiger fortfarande måttligt år 2016, endast 0,4 procent. Sysselsättningsgraden
förväntas stiga till 68,5 procent samtidigt som trenden i arbetslöshetsgraden är något sjunkande.
Antalet långtidsarbetslösa ökar dock fortfarande. Årsgenomsnittet för arbetslöshetsgraden ligger
på cirka 9 procent år 2016.

Underskottet i den offentliga ekonomin beräknas år 2016 uppgå till 2,4 procent i förhållande till
bruttonationalprodukten. Den långsamma tillväxten ger inte tillräckligt med skatteinkomster för
att finansiera de offentliga utgifterna och dessutom medför befolkningens stigande medelålder att
de offentliga utgifterna ökar. Den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten har
redan länge vuxit utan avbrott. Skuldkvoten beräknas stiga till 64,3 procent i förhållande till brut-
tonationalprodukten år 2016. Av de sektorer som ingår i den offentliga ekonomin visar statsfinan-
serna det största underskottet.

Inkomstposter

Kalkylen över ordinarie inkomster minskas med sammanlagt 210 miljoner euro. Kalkylen över
skatteinkomster höjs med ett nettobelopp på 608 miljoner euro. Ändringarna grundar sig framför
allt på uppgifterna om de skatter som influtit under början av året. Utifrån dessa uppgifter föreslås
det att uppskattningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna höjs med 270 miljoner euro. En
ökad intäkt av källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga och en kraftigare ökning än be-
räknat av vinstutdelningar har bidragit till uppskattningen. Utifrån utvecklingen under början av
året föreslås det att inkomstposten för samfundsskatt höjs med 195 miljoner euro, för mervärdes-
skatt med 141 miljoner euro, för apoteksavgifter med 15 miljoner euro, för tobaksskatt med 21
miljoner euro, för bilskatt med 60 miljoner euro och för överlåtelseskatt med 104 miljoner euro.
Däremot har skatteintäkterna varit lägre än väntat när det gäller fordonsskatt och arvs- och gåvo-
skatt. Inkomstposten för arvs- och gåvoskatten minskas med 170 miljoner euro och inkomstpos-
ten för fordonsskatt med 25 miljoner euro. 

Kalkylen över inkomster av blandad natur minskas med 7 miljoner euro. Den 4 februari 2016
överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 1/2016 rd) om en höjning av dagboten
till ungefär det dubbla, en höjning av ordningsboten med ytterligare 25 procent och en höjning av
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skalan för samfundsboten så att beloppen höjs till det tredubbla. Propositionen är fortfarande un-
der behandling i riksdagen. Till följd av att behandlingen i riksdagen dragit ut på tiden inflyter
det inte i enlighet med tidigare kalkyler ännu 2016 inkomster som hänför sig till höjningen av
dags- och ordningsboten. Detta minskar de uppskattade avgiftsintäkterna. Kalkylen över inkom-
ster av vinstutdelning och aktieförsäljning sänks med 758 miljoner euro. Det är fråga om en för-
skjutning av intäktsföringen till 2017—2018.

Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med 210 miljoner euro och ökning-
en av anslagen med 106 miljoner euro ökar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2016 be-
hovet av statens nettoupplåning med 317 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå
till cirka 5,96 miljarder euro år 2016. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2016 uppgå till cir-
ka 105,8 miljarder euro, vilket är cirka 50 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden 

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ca 28 miljoner euro. Nivån på
ramutgifterna för 2016 blir därmed 45 083 miljoner euro.

Med beaktande av de nya strukturella korrigeringarna på 51 miljoner euro i ramen uppgår ramni-
vån 2016 till 45 085 miljoner euro. Den ofördelade reserven uppgår till cirka en miljon euro som
får överföras till år 2017 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den ofördelade re-
serven blir använd senare i tilläggsbudgetar under 2016.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2015
Bokslut

2016
Godkänd

 budget
(budget+
tilläggs-

budgetar)

2016
Regeringens
proposition

2016
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 53 700 54 935 106 55 041
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 530 1 517 31 1 548

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 48 971 49 292 -210 49 081
— Skatteinkomster 39 941 40 933 608 41 542
— Övriga inkomster 9 030 8 359 -819 7 540
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 406 5 644 317 5 960
— Nettoupplåning 4 343 5 694 317 6 010
— Skuldhantering 63 -50 - -50
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Invandring

För utgifter som föranleds av invandring föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka 38 miljoner euro
netto. Det beräknas nu att de kostnader som föranleds av invandringen blir drygt 820 miljoner
euro högre än vid det tidigare rådande antalet asylsökande på cirka 3 000—4 000 personer per år.

Antalet asylsökande som omfattas av mottagningsverksamheten är i slutet av året större än beräk-
nat. Det föreslås därför att anslaget för mottagande av flyktingar och asylsökande höjs med 110
miljoner euro. Mervärdesskatteutgifterna för inrikesministeriets förvaltningsområde har på mot-
svarande sätt visat sig vara större än beräknat och därför föreslås det ett tilläggsanslag på 40 mil-
joner euro till betalning av mervärdesskatt. 

Det föreslås att polisens anslag för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämt-
ning minskas med 9 miljoner euro när behovet har preciserats. Återsändningarna under 2016 har
varit färre än beräknat, eftersom merparten av de personer som fått avslag på ansökan av Migra-
tionsverket överklagar beslutet. Återsändningen till hemlandet av de personer som fått avslags-
beslut som vunnit laga kraft går i praktiken ofta långsamt. 

Det föreslås att förslagsanslaget för statens integrationsersättningar minskas med 30 miljoner eu-
ro, till följd av att det beräknade lägre antalet asylsökande som omfattas av ersättningarna och
som fått uppehållstillstånd. 

Under momentet för arbetsmarknadsstöd minskar behovet av anslag för utkomstskydd med 32,2
miljoner euro. Ändringen föranleds av en precisering av kostnaderna för de asylsökande som fått
uppehållstillstånd.

Jordbruk

Det föreslås 35 miljoner euro för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar. Avsikten är
att förbättra gårdbruksenheternas likviditet och att trygga deras lönsamhet. Till Landsbygdsver-
ket föreslås ett tillägg på 1,4 miljoner euro för att säkerställa en fortsättning på det nödvändiga

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2016

26.20.70 Ombudgetering av anskaffningen av luft- och bevakningsfarkoster 0,7
30.10.64 Ändrad tidsmässig fördelning av genomförandet av landsbygdspro-

grammet -15,7
32.01.41  Ändrad tidsmässig fördelning av betalningarna i samband med VTT:s 

projekt om forskningsinfrastrukturen -2,5
32.50.64 Ändrad tidsmässig fördelning av SMF-företagsinitiativprogrammet -9,1
32.60.40 Ändrad tidsmässig fördelning av energistödet (demonstrationsprojekt 

om havsbaserad vindkraft och projekt som gäller bioraffinaderier) -16,0
32.60.41 Ändrad tidsmässig fördelning inom LNG-terminalprojektet -8,3
Sammanlagt 51,0



ALLMÄN MOTIVERING
A 8

utvecklingsarbete som behövs för att verkställa krisstöden för jordbruket, tidigarelägga betal-
ningen av jordbrukarstöden och för att verkställa jordbrukarstöden.

Baltic Connector

Det föreslås 28 miljoner euro för kapitaliseringen av Baltic Connector Oy som i sin helhet ägs av
staten. Europeiska kommissionen beviljade Finlands och Estlands samprojekt ett stöd på 187,5
miljoner euro, vilket täcker 75 % av de totala kostnaderna. Genom den föreslagna finansieringen
på 28 miljoner euro täcks Finlands nationella medfinansiering. 

Trafikledsnätet

Det föreslås att fullmakterna för de pågående projekt som gäller trafikledsnät höjs med samman-
lagt cirka 8 miljoner euro till följd av tilläggs- och ändringsarbeten. Det föreslås att fullmakten
för rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg höjs med 2,4 miljoner euro, fullmakten för triangelspåret i
Riihimäki med 2,5 miljoner euro och fullmakten för projektet Ringbanan med 3 miljoner euro för
att projekten ska kunna föras framåt och slutföras. De anslag som behövs ska täckas genom spa-
rade anslag från andra pågående projekt. 

Auktion av radiofrekvenser

I slutet av året hålls en auktion av radiofrekvenser på frekvensområdet 700 MHz. Ordnandet av
auktionen leder till kostnader på 150 000 euro. Kostnaderna täcks genom deltagaravgifter för
dem som deltar i auktionen. 

Statskontoret

Det föreslås 3,0 miljoner euro till Statskontoret som överföring från ministeriets anslagsmoment
för spetsprojektet om digitalisering till en tidsbegränsad uppgift som gäller digitaliseringen av de
offentliga tjänsterna. Det föreslås en överföring på 0,4 miljoner euro från ministeriets produkti-
vitetsanslagsmoment till Statskontoret för engångsinvesteringar i informationssystem. Investe-
ringarna föranleds av att statens ersättningsverksamhet vid reseskador under utlandsresor över-
förs till Statskontoret. Det föreslås ett anslag av engångsnatur på 2,0 miljoner för att trygga verk-
samheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik.

Tullen

Det föreslås ett tillägg på 2,0 miljoner euro till Tullen på grund av en ändring i tullagen. Lagänd-
ringen leder till nya lokalutgifter för tidigare avgiftsfria övervakningslokaler. För Tullen föreslås
också ett tillägg på 2,0 miljoner euro för exportrestitution av bilskatt, eftersom antalet ansökning-
ar om exportrestitution har ökat mer än väntat år 2016. 

Institutet för hälsa och välfärd

För Institutet för hälsa och välfärd föreslås ett anslag på 180 000 euro för upprättandet av ett in-
formationssystem för medling vid brott och tvister.
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Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

För besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden föreslås ett tilläggsanslag på 150 000 euro för att
besvärsnämnden ska klara av anhopningen av besvärs- och avskrivningsärenden och kunna för-
korta behandlingstiderna. 

Övriga ändringar i anslagen

För det ökade antalet ordnar som till följd av 100-årsjubileet för Finlands självständighet beviljas
inom statsrådets kanslis förvaltningsområde reserveras ett tilläggsanslag på 40 000 euro. 

Inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås det ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro
för ersättning av brottsskador och ersättningar till oskyldigt häktade eller dömda.

Inom inrikesministeriets förvaltningsområdet föreslås ett tillägg på 170 000 euro för skyddspoli-
sens verksamhet när det gäller sambandspersoner. Det föreslås att 665 000 euro av det treåriga
reservationsanslag som budgeterats för Gränsbevakningsväsendet i den första tilläggsbudgeten
2014 för förnyandet av övervakningstekniken i flygplan av typen Dornier DO 228 återtas och om-
budgeteras för 2017 till följd av att projektet är delvis försenat. Gränsbevakningsväsendets heli-
kopterprojekt har fått finansiering av EU och därför föreslås det ett avdrag på 5,6 miljoner euro
under Gränsbevakningsväsendets investeringsmoment.

Inom finansministeriets förvaltningsområdet föreslås det som tilläggsfinansiering för inrättandet
av ett nationellt inkomstregister en överföring på 10 miljoner euro från ministeriets produktivi-
tetsanslagsmoment.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås 120 000 euro för om-
byggnaden av en mur och en jordvall som rasat på Sveaborg. Regeringen föreslår 750 000 euro
för en förutredning av projektet för digitalisering av statsunderstödsprocessen. Projektet ingår i
spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Som en del av beredningen av det projekt
som gäller sammanslagningen mellan Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska univer-
sitet reserveras en statsandel på högst 50 000 euro som ska användas till betalning av grundkapi-
talet för den stiftelse som ska bildas. Även andra finansiärer deltar i bildandet av stiftelsen. Målet
är att från och med den 1 januari 2018 överföra verksamheten vid Tammerfors universitet och
Tammerfors tekniska universitet till den nya stiftelse som ska verka som universitet.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås det att förslaganslaget för EU:s
strukturfonder minskas med 20 miljoner euro till följd av att starten för programmet för små och
medelstora företag har fördröjts. Det föreslås att det från förslagsanslaget för investeringsstöd för
LNG-terminaler minskas 18 miljoner euro till följd av att projektet i Fredrikshamn är försenat och
projektet i Raumo har inställts. Det föreslås att förslagsanslaget för energistöd minskas med 16
miljoner euro till följd av att demonstrationsprojektet om havsvindkraft och utbetalningarna för
de projekt som gäller bioraffinaderier har fördröjts. Det föreslås att förslagsanslaget för produk-
tionsstöd för förnybar energi minskas med 15 miljoner euro, till följd av att produktionskalkylen
för skogsflisbaserad el har justerats.
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Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ökar behovet av anslag för den in-
komstrelaterade dagpenningen med 31,6 miljoner euro. Tillägget beror på att statens slutliga be-
talningsandel från 2015 ökade. I statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension
för lantbruksföretagare föreslås ett tilläggsanslag på 1,7 miljoner euro. Behovet föranleds av en
sänkning av försäkringspremieinkomsten. Det föreslås att anslaget för ersättningar för skada
ådragen i militärtjänst justeras nedåt med 7 miljoner euro. Utgiftsposten har justerats så att den
motsvarar betalningsutfallet.

Det föreslås ett tillägg på 31 miljoner euro för ränteutgifterna för statsskulden. Behovet av till-
läggsanslag föranleds huvudsakligen av emissionsvinst till följd av den negativa räntenivån i
samband med emitteringen av referenslånet i september, vilket lett till att motsvarande ränte-
skyddsutgifter har ökat.

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

Huvudtitel

Godkänd
 budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 162 876 000 - 162 876 000
22. Republikens president 13 456 000 - 13 456 000
23. Statsrådets kansli 210 556 000 40 000 210 596 000
24. Utrikesministeriets förvaltnings-

område 1 062 758 000 -2 545 000 1 060 213 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 924 000 000 1 500 000 925 500 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 858 494 000 136 130 000 1 994 624 000
27. Försvarsministeriets förvaltnings-

område 2 884 571 000 26 000 2 884 597 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 406 710 000 -8 976 000 17 397 734 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 800 916 000 -1 297 000 6 799 619 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 569 535 000 3 300 000 2 572 835 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 955 413 000 17 650 000 2 973 063 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 153 033 000 -64 786 000 3 088 247 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 13 211 513 000 -5 570 000 13 205 943 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 204 240 000 - 204 240 000
36. Räntor på statsskulden 1 517 100 000 31 000 000 1 548 100 000
Sammanlagt 54 935 171 000 106 472 000 55 041 643 000



ALLMÄN MOTIVERING
A 11

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2016 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
 budget

(budget+tilläggs-
budgetar)

Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 933 052 000 608 450 000 41 541 502 000
12. Inkomster av blandad natur 5 433 629 000 -7 471 000 5 426 158 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försälj-

ning av aktier och intäktsföring av vinst 2 458 138 000 -811 186 000 1 646 952 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 466 800 000 - 466 800 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 291 619 000 -210 207 000 49 081 412 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 643 552 000 316 679 000 5 960 231 000
Sammanlagt 54 935 171 000 106 234 000 55 041 643 000



III tilläggsbudgeten för 2016

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 608 450 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 295 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg .............................. 270 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg ..................................................................... 195 000 000
04. Skatt på arv och gåva, avdrag .......................................................... -170 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 155 700 000

01. Mervärdesskatt, tillägg .................................................................... 141 000 000
03. Apoteksavgifter, tillägg ................................................................... 14 700 000

08. Punktskatter 21 000 000

01. Punktskatt på tobak, tillägg ............................................................. 21 000 000

10. Övriga skatter 139 000 000

03. Bilskatt, tillägg ................................................................................ 60 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg ................................................................... 104 000 000
07. Fordonsskatt, avdrag ........................................................................ -25 000 000



Avdelning 12 13

19. Övriga inkomster av skattenatur -2 250 000

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg ......................... 150 000
11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet, avdrag .. -2 400 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -7 471 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -5 300 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -5 300 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde -5 000 000

10. Domstolarnas inkomster, avdrag ..................................................... -7 500 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 2 500 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 280 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg ............................................................................................... 1 280 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 65 000 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg ..................... 65 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 5 549 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 5 549 000

39. Övriga inkomster av blandad natur -69 000 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag -69 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -811 186 000

01. Ränteinkomster -21 186 000

05. Räntor på övriga lån, avdrag ........................................................... -7 886 000
07. Räntor på depositioner, avdrag ........................................................ -2 200 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensions-

anstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensions-
anstalter, avdrag ............................................................................... -11 100 000



Avdelning 1514

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier -758 000 000

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försälj-
ning av aktier, avdrag ...................................................................... -758 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst -32 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag .............................................. -32 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 316 679 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 316 679 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 316 679 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

106 472 000



15

ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 40 000

90. Övriga utgifter 40 000

21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg ....................................................... 40 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -2 545 000

01. Utrikesförvaltningen -545 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
avdrag .............................................................................................. -545 000

10. Krishantering —

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

30. Internationellt utvecklingssamarbete -2 000 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag .. -2 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 500 000

01. Ministeriet och förvaltningen 1 690 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -6 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 250 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -60 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 6 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslags-

anslag), tillägg ................................................................................. 1 500 000



Huvudtitel 2616

10. Domstolar och rättshjälp -125 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag -100 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 

(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -25 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) .................... —

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning -45 000

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 
(reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................... -45 000

30. Åklagarna -20 000

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .. -20 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 136 130 000

01. Förvaltning 39 934 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -76 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltnings-

område (förslagsanslag), tillägg ...................................................... 40 000 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ........................... 10 000

10. Polisväsendet -8 840 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ....... -10 000
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...... 170 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och 

hämtning (förslagsanslag), avdrag ................................................... -9 000 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet 

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

20. Gränsbevakningsväsendet -4 964 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), avdrag ..................................................................................... -4 964 000

40. Invandring 110 000 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 110 000 000
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Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 000

10. Militärt försvar —

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) ................ —
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) ............. —

30. Militär krishantering 26 000

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

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg ...................................... 26 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -8 976 000

01. Förvaltning 900 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom 
förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg .................... 900 000

10. Beskattningen och Tullen 3 950 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 1 950 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) ................................................ —
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg ...................... 2 000 000

20. Tjänster för statssamfundet 400 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 3 400 000
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommu-

nikationsteknik  (reservationsanslag 2 år), avdrag .......................... -5 000 000
11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och 

kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) ............................ 2 000 000
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

50. Pensioner och ersättningar -11 100 000

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter beta-
lat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslags-
anslag), avdrag ................................................................................. -11 100 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 4 500 000

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg ................. 4 500 000
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70. Utvecklande av statsförvaltningen -4 150 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -10 400 000
21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 10 000 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 

3 år), avdrag ..................................................................................... -3 750 000

80. Överföringar till landskapet Åland -3 026 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -2 136 000
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -890 000

90. Stöd till kommunerna —

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) . —
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 

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

92. EU och internationella organisationer -450 000

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -500 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) ............. —
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg ... 50 000

Huvudtitel 29

29. UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 297 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet 714 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 714 000

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet —

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 
driftskostnader (förslagsanslag) ....................................................... —

40. Högskoleundervisning och forskning -2 227 000

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

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslags-
anslag), avdrag ................................................................................. -2 227 000
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80. Konst och kultur 216 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 96 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 120 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 3 300 000

10. Utveckling av landsbygden 1 000 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 35 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag ......... -34 000 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 2 300 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 400 000
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg .................................................................. 900 000

64. Forststyrelsen 2016 —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 17 650 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 17 500 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg .............................................. 17 500 000

10. Trafiknätet —

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) .................. —

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 150 000

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 150 000
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43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

50. Forskning —

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) . —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -64 786 000

01. Förvaltning 725 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 225 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde (reservationsanslag 3 år) ............................................ —

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ................................... 3 000 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 
forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), avdrag ............................. -2 500 000

20. Närings- och innovationspolitik 5 000 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 5 000 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) ............ —
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) ............. —

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 628 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 628 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -20 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och 
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -20 000 000

60. Energipolitik -21 139 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................ -16 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag ....... -18 139 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -15 000 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ 28 000 000
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70. Integration -30 000 000

30. Statens ersättningar till kommunerna (förslagsanslag), avdrag ....... -30 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE -5 570 000

01. Förvaltning 150 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 150 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälso-
vården (reservationsanslag 3 år) ...................................................... —

03. Forskning och utveckling 180 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 180 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa -600 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 31 600 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag ........... -32 200 000

40. Pensioner 1 700 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ................................... 1 700 000

50. Stöd till veteranerna -7 000 000

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), avdrag -7 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE —

10. Miljö- och naturvård —

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år) ................... —
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) ....... —



22

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 31 000 000

01. Ränta på statsskulden 31 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................ 31 000 000

Anslagens totalbelopp: 

106 472 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  270 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds huvudsakligen av att inkomsterna av vinstutdelning ökat
mera än beräknat, vilket har ökat förskottsinnehållningarna av utdelningsinkomsterna samt inflö-
det av källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga. Detta beror också på att återbäringarna av
källskatt har blivit mindre än beräknat. Förra året återbetalades 293 miljoner euro i källskatt, med-
an 125 miljoner euro har återbetalats fram till augusti under innevarande år. 

2016 III tilläggsb. 270 000 000
2016 budget 9 210 000 000
2015 bokslut 9 094 292 379
2014 bokslut 9 117 056 165

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  195 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att det influtit betydligt mera förskott på samfundsskat-
ten än väntat skatteåret 2016. Höjningen av inkomstposten beror också på att det belopp som in-
flutit skatteåret 2015 men som hänförs till kalenderåret 2016 utifrån en mellanrapport om verk-
ställandet av beskattningen skatteåret 2015 blir positivare än man tidigare beräknat.
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2016 III tilläggsb. 195 000 000
2016 II tilläggsb. 206 000 000
2016 budget 2 877 000 000
2015 bokslut 2 761 280 794
2014 bokslut 2 432 758 665

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet dras det av  170 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att det influtit betydligt mindre skatt än beräknat. Den
svaga utvecklingen verkar huvudsakligen bero på en betydande fördröjning i behandlingen av
arvs- och gåvoskatteposterna vid skatteförvaltningen under 2016.

2016 III tilläggsb. -170 000 000
2016 II tilläggsb. -50 000 000
2016 budget 710 000 000
2015 bokslut 630 918 741
2014 bokslut 499 060 109

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  141 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat samt den för-
ändrade makroprognosen.

2016 III tilläggsb. 141 000 000
2016 budget 16 868 000 000
2015 bokslut 16 628 487 549
2014 bokslut 16 552 721 016

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  14 700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att de uppskattade apoteksavgifter som baserar sig på
apotekens omsättning 2015 har preciserats.

2016 III tilläggsb. 14 700 000
2016 budget 162 100 000
2015 bokslut 164 417 019
2014 bokslut 156 601 052
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08.  Punktskatter

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  21 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat. Tobaksskat-
ten har höjts två gånger år 2016. Lagren av beskattade produkter har blivit större innan ändring-
arna i skattegrunderna trädde i kraft, vilket har medfört att skatteutfallet ökat mera än vad som
tidigare beräknats. 

2016 III tilläggsb. 21 000 000
2016 budget 929 000 000
2015 bokslut 880 851 169
2014 bokslut 785 291 870

10.  Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  60 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat. Registrering-
arna av nya personbilar har ökat mer än beräknat. Antalet registrerade nya bilar beräknas nu upp-
gå till 112 000, vilket är 6 000 fler än vad som beräknades hösten 2015. 

2016 III tilläggsb. 60 000 000
2016 budget 839 000 000
2015 bokslut 884 127 174
2014 bokslut 917 993 352

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  104 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat. Det att ut-
vecklingen varit positivare än beräknat har synts i synnerhet i den överlåtelseskatt som erhållits
från aktie- och värdepappershandeln.

2016 III tilläggsb. 104 000 000
2016 budget 698 000 000
2015 bokslut 783 535 939
2014 bokslut 702 163 570
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07. Fordonsskatt

Under momentet dras det av  25 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på uppgifterna om inflödet. Periodiseringen av den skatteför-
höjning som träder i kraft vid ingången av 2017 inverkar på intäkten av fordonsskatt 2016. Efter-
som fordonsskatten uppbärs i förskott under en löpande skatteperiod på 12 månader, har ökning-
en konsekvenser för skatteutfallet för fordonsskatten redan 2016. Det flyter dock in en mindre an-
del av förhöjningen än beräknat under 2016.

2016 III tilläggsb. -25 000 000
2016 budget 1 115 000 000
2015 bokslut 929 984 759
2014 bokslut 877 618 781

19.  Övriga inkomster av skattenatur

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  150 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Från ingången av 2017 är frekvensområdet 700 MHz anvisat för det trådlösa
bredbandet. Statsrådet tilldelar koncessionerna mot slutet av 2016 genom en auktion i enlighet
med 11 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Genom förordning av statsrådet föreskrivs
det närmare om auktion av radiofrekvenser. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket. Hos
de teleföretag som beviljats koncession tas det ut en lagstadgad koncessionsavgift. Utgångspriset
för det frekvensområde som auktioneras ut är 60 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna
poster under koncessionsperiodens fem första år. Kostnaderna på 150 000 euro för ordnandet av
auktionen tas ut hos företagen och de har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under mo-
ment 31.40.01.

2016 III tilläggsb. 150 000
2016 budget 28 570 000
2015 bokslut 28 665 476
2014 bokslut 28 203 802

11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet

Under momentet dras det av  2 400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  På grund av överskottet i förvaltningsavgifterna 2015 behöver ingen förvalt-
ningsavgift tas ut 2016.

2016 III tilläggsb. -2 400 000
2016 budget 2 400 000
2015 bokslut 2 998 447
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet dras det av  5 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av avdraget föranleds 2 800 000 euro av en minskning i inkomsterna från av-
gifter för handläggning av visum och 500 000 euro av att man avstår från att sälja kanslifastighe-
ten för Finlands ambassad i Reykjavik.

Av avdraget föranleds 2 000 000 euro av att utrikesministeriets och EU-kommissionens samar-
betsprojekt för vattenförsörjning i utvecklingsregionen i västra Nepal inte under det innevarande
året får finansiering från kommissionen. En motsvarande minskning har gjorts under moment
24.30.66.

2016 III tilläggsb. -5 300 000
2016 budget 42 527 000
2015 bokslut 50 442 915
2014 bokslut 9 379 100

25.  Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet dras det av  7 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på att det i januari—augusti flutit in mindre inkomster än be-
räknat. I början av 2016 trädde ny lagstiftning om domstolsavgifter i kraft, vilken ska tillämpas
på avgjorda ärenden som blivit anhängiga efter att lagstiftningen trädde i kraft. I början av året
har i huvudsak sådana fall avgjorts som blivit anhängiga föregående år.

2016 III tilläggsb. -7 500 000
2016 budget 46 400 000
2015 bokslut 32 511 257
2014 bokslut 33 455 279
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20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  2 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på att resultatet av avgifter som tagits ut är bättre än beräknat.

2016 III tilläggsb. 2 500 000
2016 budget 71 500 000
2015 bokslut 78 564 833
2014 bokslut 78 477 235

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 280 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av återbetalningar och ränteintäkter som hänför sig till
betalningssystemet Foreign Military Sales (FMS).

2016 III tilläggsb. 1 280 000
2016 budget 5 200 000
2015 bokslut 4 728 637
2014 bokslut 5 063 201

30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 65 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att betalningstidtabellerna för miljöersättningar för jord-
bruket, ersättningar för stöd för ekologisk produktion och ersättningar som främjar djurens väl-
befinnande har ändrats och av att de bedömningar som gäller utfallet av utgifter och inkomster
under programperioderna 2007—2013 och 2014—2020 har preciserats under 2016. 

Av det stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) som var tillgängligt inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland under programperioden 2007—2013 hade 98,4 % använts till utbetalningar till stöd-
mottagarna per den 31 december 2015. Slutbetalningen och beloppet av återbäringen av den fi-
nansiella korrigeringen uppgår till 73 600 000 euro, varav ca 48 800 000 euro intäktsförsi budge-
ten och 24 800 000 euro intäktsförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond. Enligt uppskattning
intäktsförs slutbetalningen i slutet av 2016.

I fråga om programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden
2014—2020 beräknas inkomsterna uppgå till ca 341 200 000 euro, varav förskottet utgör ca
23 597 000 euro.
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2016 III tilläggsb. 65 000 000
2016 budget 325 000 000
2015 bokslut 401 548 943
2014 bokslut 71 974 106

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  5 549 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en förhandsbetalning för WINMOS-projektet (anskaffning av is-
brytare) som baserar sig på EU:s direkta byggstöd enligt 2014 års stödbeslut.

2016 III tilläggsb. 5 549 000
2016 budget 136 194 000
2015 bokslut 17 733 922
2014 bokslut 49 814 135

39.  Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet dras det av  69 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Den 4 februari 2016 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP
1/2016 rd) med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning,
där det föreslås att dagsboten och ordningsboten ska höjas i enlighet med med regeringsprogram-
met. Avsikten var att lagändringarna skulle träda i kraft våren 2016. Eftersom behandlingen av
propositionen i riksdagen drog ut på tiden, inflyter de inkomster som hänför sig till höjningen av
böterna inte ännu år 2016.

2016 III tilläggsb. -69 000 000
2016 budget 188 000 000
2015 bokslut 72 938 660
2014 bokslut 133 326 125
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.  Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån

Under momentet dras det av  7 886 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds framför allt av en precisering av räntorna på Finlands
Exportkredits och Greklands lån.

2016 III tilläggsb. -7 886 000
2016 budget 81 238 000
2015 bokslut 88 960 539
2014 bokslut 107 634 667

07. Räntor på depositioner

Under momentet dras det av  2 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en preciserad kalkyl.

2016 III tilläggsb. -2 200 000
2016 budget 3 300 000
2015 bokslut 3 628 582
2014 bokslut 10 923 275

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och för-
skott som staten betalat till andra pensionsanstalter

Under momentet dras det av  11 100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av inkomstposten beror på en ändring i grunderna för beräkning-
en av räntorna. En motsvarande minskning har gjorts under moment 28.50.95.
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2016 III tilläggsb. -11 100 000
2016 budget 34 100 000
2015 bokslut 32 492 786
2014 bokslut 25 187 118

03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier

Under momentet dras det av  758 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att 758 miljoner euro av den intäktsföring som hänför
sig till finansieringen av regeringens spetsprojekt överförs för att betalas åren 2017 och 2018.
Ändringen av betalningstidpunkten har inga konsekvenser för det totala beloppet av intäktsfö-
ringen 2016—2018 gällande spetsprojekten.

2016 III tilläggsb. -758 000 000
2016 budget 1 967 000 000
2015 bokslut 1 602 959 645
2014 bokslut 1 983 651 866

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet dras det av  32 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av det intäktsföringsbeslut som bankfullmäktige fastställde
den 21 mars 2016. 

2016 III tilläggsb. -32 000 000
2016 budget 130 000 000
2015 bokslut 137 500 000
2014 bokslut 180 000 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på  316 679 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på
316 679 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 6 010 231 000 euro år
2016. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 960 231 000 euro år 2016.

2016 III tilläggsb. 316 679 000
2016 II tilläggsb. 233 180 000
2016 I tilläggsb. 78 870 000
2016 budget 5 331 502 000
2015 bokslut 4 405 769 398
2014 bokslut 5 554 308 684

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 6 010
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 960
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

90.  Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  40 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en ökning av antalet ordnar inför 100-årsjubileet för Fin-
lands självständighet.

2016 III tilläggsb. 40 000
2016 II tilläggsb. 100 000
2016 budget 700 000
2015 bokslut 691 013
2014 bokslut 555 445
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  545 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I ändringen har som avdrag beaktats 521 000 euro på grund av att inkomsterna
av den avgiftsbelagda verksamheten ökat då ansökan om uppehållstillstånd för utlänningars fa-
miljemedlemmar samt notarietjänster i anslutning till ansökan blivit avgiftsbelagda genom en
ändring i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (339/
2016) samt 100 000 euro på grund av de uteblivna hyresutgifterna för kansliet vid Finlands am-
bassad i Reykjavik då utrikesministeriet avstått från att sälja kanslifastigheten samt som tillägg
76 000 euro i överföring från moment 26.01.01 för utgifter för tjänsten som specialsakkunnig i
migrationsfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU.

2016 III tilläggsb. -545 000
2016 II tilläggsb. -964 000
2016 budget 226 439 000
2015 bokslut 234 079 000
2014 bokslut 217 061 000

10.  Krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsförband 2 345 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 035 000
05. Gemensamma utgifter 6 147 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 028 000
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F ö r k l a r i n g :  Till dispositionsplanen fogas en punkt 20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i
Golan (UNDOF), som anvisas ett anslag på 245 000 euro och en punkt 21. Utgifter för insatsen
för förstörande av kemiska vapen i Libyen, som anvisas ett anslag på 148 000 euro. Som grund
för planeringen har man använt en styrka på tre soldater för sju månader under punkt 20 i dispo-
sitionsplanen och två soldater för fyra månader i punkt 21 i dispositionsplanen. Tillägget under
punkt 05 i dispositionsplanen föranleds av preciserade kostnader för rotationsutbildning och till-
lägget under punkt 19 i dispositionsplanen av preciserade lönekostnader. Tillägget under punkt
10 i dispositionsplanen föranleds av att avdelningen för fartygskontroll deltar i insatsen EUNAV-
FOR Sophia till utgången av november 2016. De anslag som behövs täcks genom avdrag under
punkterna 04, 08 och 14 i dispositionsplanen till följd av preciserade grunder för planeringen av
insatserna. 

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

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

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

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 865 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 164 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 24 787 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 210 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 676 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 7 244 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 2 992 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 245 000
21. Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen 148 000
Sammanlagt 56 446 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) -155 000
05. Gemensamma utgifter +355 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan -650 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen +150 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon -393 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet +300 000
20. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) +245 000
21. Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen +148 000
Sammanlagt -
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30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  2 000 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att utrikesministeriets och EU-kommissionens samar-
betsprojekt för vattenförsörjning i utvecklingsregionen i västra Nepal inte under det innevarande
året får finansiering från kommissionen. Avdraget det riktas till punkt 2. Utvecklingssamarbete
med enskilda länder och regioner i dispositionsplanen. En motsvarande minskning har gjorts un-
der moment 12.24.99. 

Förslaget minskar inte utrikesministeriets medfinansiering i projektet och inverkar inte på belop-
pet för Finlands offentliga utvecklingshjälp.

2016 III tilläggsb. -2 000 000
2016 II tilläggsb. —
2016 I tilläggsb. 8 250 000
2016 budget 498 093 000
2015 bokslut 802 582 000
2014 bokslut 961 245 000

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 119 310 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 155 153 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 45 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 35 860 000
5. Humanitärt bistånd 70 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom 

utvecklingssamarbetet 4 920 000
7. Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 2 300 000
8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Service-

centralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utveck-
lingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 65 000 000

9. Räntestödsinstrument 6 800 000
Sammanlagt 504 343 000

1) I anslaget ingår 11 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för 
utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamar-
betsverket i Österrike (ADA).
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  6 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.50 och är avsett för utgifter som
föranleds av betalning av understöd till Renbeteslagsföreningen i enlighet med 31 § i samiska
språklagen (1086/2003). 

2016 III tilläggsb. -6 000
2016 II tilläggsb. -174 000
2016 budget 21 608 000
2015 bokslut 22 675 000
2014 bokslut 27 661 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på   250 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för utvecklandet av justitieför-
valtningens informationssystem. Av tilläggsanslaget är 60 000 euro en överföring från moment
25.01.21, 100 000 euro en överföring från moment 25.10.03, 25 000 euro en överföring från mo-
ment 25.10.04, 45 000 euro en överföring från moment 25.20.01 och 20 000 euro en överföring
från moment 25.30.01.

2016 III tilläggsb. 250 000
2016 II tilläggsb. -40 000
2016 I tilläggsb. 139 000
2016 budget 6 941 000
2015 bokslut 3 459 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  60 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och är avsett för utgifter som
utvecklandet av justitieförvaltningens informationssystem föranleder Rättsregistercentralen.

2016 III tilläggsb. -60 000
2016 budget 295 000
2015 bokslut 295 000
2014 bokslut 251 000

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  6 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 25.01.01 och är avsett för utgifter som
föranleds av betalning av understöd till Renbeteslagsföreningen i enlighet med 31 § i samiska
språklagen. Tillägget riktas i dispositionsplanen till punkten Understöd för1 upprätthållande av
samernas kulturella autonomi. 

2016 III tilläggsb. 6 000
2016 II tilläggsb. 18 000
2016 I tilläggsb. -284 000
2016 budget 6 444 000
2015 bokslut 4 397 245
2014 bokslut 4 237 607

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på   1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av en ökning av utbetalningen av brotts-
skadeersättning och ersättning som betalas till oskyldigt häktad eller dömd.

2016 III tilläggsb. 1 500 000
2016 budget 18 070 000
2015 bokslut 18 762 107
2014 bokslut 17 566 829

Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer 
(högst) 2 806
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 188
Övriga understöd (högst) 190
Sammanlagt 6 184
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10.  Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  100 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det från och med den 1 december 2016
kan inrättas en tjänst som hovrättsråd (T14), förutsatt att det från och med samma tidpunkt dras
in en tjänst som hovrättslagman (T16).

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och är avsett för utgifter som
utvecklandet av justitieförvaltningens informationssystem föranleder Rättsregistercentralen. 

2016 III tilläggsb. -100 000
2016 II tilläggsb. -1 526 000
2016 budget 262 764 000
2015 bokslut 247 976 000
2014 bokslut 260 048 000

04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  25 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och är avsett för utgifter som
utvecklandet av justitieförvaltningens informationssystem föranleder Rättsregistercentralen.

2016 III tilläggsb. -25 000
2016 II tilläggsb. 1 109 000
2016 budget 60 765 000
2015 bokslut 60 076 000
2014 bokslut 38 845 682

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 500 000 euro av anslaget får användas till arv-
oden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga ut-
gifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

F ö r k l a r i n g :  Det maximala anslaget i motiveringen höjs från 1 100 000 euro till 1 500 000
euro på grund av riktandet av mervärdesskatteutgifter som hänför sig till arvodena till offentliga
utredare och boförvaltare och till de övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av of-
fentlig utredning.

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

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

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  45 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och är avsett för utgifter som
utvecklandet av justitieförvaltningens informationssystem föranleder Rättsregistercentralen.

2016 III tilläggsb. -45 000
2016 II tilläggsb. -777 000
2016 budget 110 922 000
2015 bokslut 103 723 000
2014 bokslut 105 377 000

30.  Åklagarna

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  20 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och är avsett för utgifter som
utvecklandet av justitieförvaltningens informationssystem föranleder Rättsregistercentralen.

2016 III tilläggsb. -20 000
2016 II tilläggsb. -282 000
2016 budget 46 992 000
2015 bokslut 46 223 000
2014 bokslut 45 923 000



41

Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  76 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 24.01.01 och är avsett för utgifter för
den tjänst som specialsakkunnig i migrationsfrågor som inrättas vid Finlands ständiga represen-
tation vid EU.

2016 III tilläggsb. -76 000
2016 II tilläggsb. -134 000
2016 budget 14 857 000
2015 bokslut 16 218 000
2014 bokslut 21 774 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på   40 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds bl.a. av en betydande ökning av utgifterna
för momspliktiga mottagningstjänster för asylsökande, av Gränsbevakningsväsendets utgifter för
mervärdesskatten för sammanslutningar samt av mervärdesskatteutgifter i samband med storska-
liga verksamheter och projekt vid polisen. 

2016 III tilläggsb. 40 000 000
2016 II tilläggsb. 11 981 000
2016 budget 63 019 000
2015 bokslut 80 393 632
2014 bokslut 69 715 872

50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på   10 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att  anslaget även får användas till betalning av
understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.
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Dessutom kompletteras motiveringen så att till momentet fogas en dispositionsplan enligt följan-
de:

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 26.10.01 och är avsett för betalning av
understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

2016 III tilläggsb. 10 000
2016 budget 215 000
2015 bokslut 248 000

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  10 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 26.01.50 och är avsett för betalning av
understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.

2016 III tilläggsb. -10 000
2016 II tilläggsb. -895 000
2016 I tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 729 491 000
2015 bokslut 736 316 000
2014 bokslut 731 422 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på   170 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en utvidgning av skyddspolisens verksamhet med kon-
taktpersoner inom ramen för kampen mot terrorism. 

2016 III tilläggsb. 170 000
2016 II tilläggsb. -80 000
2016 budget 23 919 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  9 000 000  euro.

Dispositionsplan (euro)

Finlands Sjöräddningssällskap 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 10 000
Sammanlagt 225 000



26.20 43

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att polisen inte såsom planerat har kunnat verkställa av-
lägsnanden ur landet av personer som fått avslag på sin asylansökan, dels för att beslutsfattandet
i asylfrågor varit långsammare än väntat, dels för att antalet personer som överklagat avslag på
ansökan har ökat och processerna dragit ut på tiden. 

2016 III tilläggsb. -9 000 000
2016 budget 22 000 000
2015 bokslut 7 470 737
2014 bokslut 3 618 815

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för utgifter för avlönande av pro-
jektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av betalning av löneutgifter föranleds av indragningen av ämbetsver-
ket Förvaltningens IT-central 2016 och överföringen av uppgifterna på polisen. 

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 12 922 000
2015 bokslut —
2014 bokslut 7 000 000

20.  Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet dras det av  4 964 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2014 för ett
projekt för att förnya övervakningssystemet hos flygplan av typen Dornier DO 228 återtas
665 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I ändringen har som avdrag beaktats 5 629 000 euro, som föranleds av en pre-
cisering av det anslag som behövs för deltagande i ett helikopterprojekt inom ramen för Europe-
iska fonden för de yttre gränserna, och som tillägg beaktats 665 000 euro, som föranleds av en
ombudgetering av en del av ett tidigare budgeterat anslag.

I statsbudgeten för 2011 beviljades Gränsbevakningsväsendet en fullmakt för ett helikopterpro-
jekt för vilket man också sökte finansiering från Europeiska fonden för de yttre gränserna ur pro-
grammen för åren 2012 och 2013.  EU-finansieringen har beviljats retroaktivt och minskar beho-
vet av anslag under momentet med 5 629 000 euro 2016.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 beviljades Gränsbevakningsväsendet ett anslag på
3 000 000 euro för genomförandet av den andra fasen i ett projekt för att förnya övervaknings-
systemet hos flygplan av typen Dornier DO 228. Av det anslag inom reservationsanslaget som
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förblivit oanvänt ombudgeterades 2 421 000 euro i den tredje tilläggsbudgeten för 2012 och
750 000 euro i den första tilläggsbudgeten för 2014. Av orsaker som inte beror på Gränsbevak-
ningsväsendet har man inte kunnat leverera beställningen inom utsatt tid och projektet är försenat
och kommer delvis att förläggas till 2017. Då är 2014 års anslag inte längre disponibelt. Därför
föreslås det att den oanvända delen av 2014 års anslag, dvs. 665 000 euro, ombudgeteras. 

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2016 III tilläggsb. -4 964 000
2016 budget 15 960 000
2015 bokslut 30 387 000
2014 bokslut 750 000

40.  Invandring

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på   110 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds framför allt av att antalet asylsökande som omfattas av mot-
tagningsverksamheten kommer att vara större än beräknat vid utgången av 2016. Att antalet asyl-
sökande blir större än beräknat beror på att besluten vid asylenheten har fattats i en långsammare
takt än planerat och att antalet personer som fått avslag på sin ansökan och överklagat avslaget
varit större än väntat. Dessutom har ändringssökandet dragit ut på tiden och det har förekommit
dröjsmål i processen, exempelvis när det gäller överföring av sökande till kommunerna, och av-
lägsnandet ur landet av personer som fått ett verkställbart avslag på sin ansökan har fördröjts bl.a.
på grund av avsaknad av avtal om återsändande. Antalet asylsökande som omfattas av mottag-
ningsverksamheten uppskattas vara 19 000—22 000 vid slutet av året. Merparten av dem är per-
soner som fått avslag på ansökan, personer som väntar på att återsändas eller personer i fråga om
vilka man utreder möjligheten till återsändande.  

2016 III tilläggsb. 110 000 000
2016 II tilläggsb. 130 442 000
2016 budget 290 327 000
2015 bokslut 124 910 232
2014 bokslut 43 984 404
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget också får användas högst 4 000 000 euro
till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operati-
va behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvalt-
ningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande be-
hov inom försvarsförvaltningen.

F ö r k l a r i n g :  Då den ordinarie budgeten gjordes upp beräknades det på basis av förändring-
arna i beskattningsvärdet på bostäder samt försvarsmaktsreformen att anslagsbehovet i fråga om
bostadssubventioner är 4 800 000 euro år 2016. Behovet av subventionsanslag har efter detta pre-
ciserats till cirka 4 000 000 euro, varvid det av anslaget kan användas 800 000 euro till de andra
omkostnaderna för försvarsmakten enligt motiveringen till momentet. 

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

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

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att högst 75 766 000 euro av anslaget får användas till be-
talning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställ-
ningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmak-
ter. 

Fullmakt
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2016 (PVKEH 2016) sänks med 11 000 000 euro till 171 276 000 euro utan att betalningstiden
för beställningsfullmakten ändras. 
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F ö r k l a r i n g :  PVKEH 2016-beställningsfullmaktens sänkning på 11 000 000 euro beror på
att beredningen av upphandlingen i fråga om totalrenoveringen av båtarna av Jurmo-klass har för-
dröjts, varvid 4 000 000 euro överförs från anslaget för beställningsfullmakten 2016 till andra an-
skaffningar av försvarsmateriel och de anslagsandelar för 2017 och 2018 som dras av från beställ-
ningsfullmakten föreslås bli budgeterade som anslag senare. 

Ändringarna i beställningsfullmakten genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fast-
ställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Efter de ändringar som gjorts beräknas 445 564 000 euro av anslaget användas till betalning av
utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 30 550 000 euro till betalning
av utgifter för den beställningsfullmakt som beviljats 2016, 7 737 000 euro till betalning av ut-
gifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt
75 766 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar. 

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

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

2016 2017 2018 2019 2020—
Sammanlagt
fr.o.m. 2016

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustan-
de av beredskapsförband (VYV 1) 14 175 9 800 19 100 43 075
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007) 24 107 24 107
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2009) 22 042 15 000 37 042
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2012) 89 251 11 541 6 057 5 000 111 849
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2013) 128 236 66 152 194 388
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2013 
(TTK-PROTO 2013) 8 160 8 160
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2014) 97 600 81 350 49 950 51 000 22 000 301 900
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2015) 61 993 50 000 16 825 14 700 143 518
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 445 564 233 843 91 932 70 700 22 000 864 039
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Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

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

30.  Militär krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2016) 30 550 65 426 52 100 12 000 11 200 171 276
Ny beställningsfullmakt samman-
lagt 30 550 65 426 52 100 12 000 11 200 171 276

Fullmakter sammanlagt 476 114 299 269 144 032 82 700 33 200 1 035 315

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

2016 2017 2018 2019 2020—
Sammanlagt
fr.o.m. 2016

Dispositionsplan (euro)

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

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 148 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 255 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 12 600 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 671 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 1 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper samt för överföringsersättningar 100 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 1 003 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 296 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 31 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 5 744 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 209 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 61 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 85 000
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F ö r k l a r i n g :  Finland har beslutat att delta i FN:s UNDOF-insats i Golan med en styrka på
tre soldater och med en styrka på två soldater i den militära krishanteringsinsatsen i Libyen som
tillsammans med Danmark ska förstöra prekursorer för framställning av kemiska vapen. Med an-
ledning av detta fogas till momentet nya punkter i dispositionsplanen 18. Utgifter för krishante-
ringsinsatsen i Golan (UNDOF), som anvisas ett anslag på 85 000 euro och en punkt 19. Utgifter
för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen, som anvisas ett anslag på 55 000 euro.
Anslagsbehoven under ovan nämnda punkter i dispositionsplanen samt överföringen till punkt 20
i dispositionsplanen täcks med överföringar från punkterna 03 och 09 i dispositionsplanen. 

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

2016 III tilläggsb. —
2016 II tilläggsb. -796 000
2016 budget 36 557 000
2015 bokslut 47 422 000
2014 bokslut 57 266 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  26 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Valutakursernas utveckling har föranlett ett behov av tilläggsanslag för de
kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvalt-
ningsområde för de finska krishanteringstrupperna.

19. Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen 55 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av del-
tagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 570 000

Sammanlagt 35 761 000

Dispositionsplan (euro)

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten -100 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 

stridsgrupper samt för överföringsersättningar -200 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) +85 000
19. Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen +55 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av del-
tagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering +160 000

Sammanlagt -
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2016 III tilläggsb. 26 000
2016 budget 10 000
2015 bokslut -134 671
2014 bokslut 5 950
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :   Tillägget föranleds av täckningen av utgifter till följd av ägararrangemang i
Fingrid Oyj.

2016 III tilläggsb. 900 000
2016 budget 315 000
2015 bokslut 1 115 000
2014 bokslut 415 000

10.  Beskattningen och Tullen

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 950 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av lokalutgifter för tidigare avgiftsfria övervakningsloka-
ler, till följd av en ändring i tullagen.

2016 III tilläggsb. 1 950 000
2016 II tilläggsb. -298 000
2016 budget 170 599 000
2015 bokslut 170 776 000
2014 bokslut 166 359 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av ska-
destånd, inklusive dröjsmålsränta, för icke-moms som staten dömts att betala. 
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 17 900 000
2015 bokslut 3 399 068
2014 bokslut 4 603 049

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att antalet ansökningar om exportrestitution har ökat mer
än väntat år 2016.

2016 III tilläggsb. 2 000 000
2016 budget 3 000 000
2015 bokslut 2 051 258
2014 bokslut 1 768 257

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 400 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget utgör 400 000 euro en överföring från moment 28.70.20 i anslut-
ning till att statens ersättningsverksamhet vid reseskador under utlandsresor överförs till Stats-
kontoret och 3 000 000 euro en överföring från moment 28.70.22 till följd av genomförandet av
regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster. Statskontorets uppgift är att stödja
en kundorienterad digitalisering av de offentliga tjänsterna och främja en kundorienterad utveck-
ling av tjänsterna samt att stödja ett förvaltningsövergripande samarbete i enlighet med digitali-
seringsmålsättningarna i regeringsprogrammet. Uppgiften är tidsbegränsad, vilket innebär att den
inte leder till permanenta behov av anslag och inte förpliktar att inleda och finansiera nya projekt.

2016 III tilläggsb. 3 400 000
2016 II tilläggsb. -37 000
2016 budget 25 253 000
2015 bokslut 28 089 000
2014 bokslut 31 237 000

10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik  (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  5 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av att behovet av investeringsanslag har varit mindre
än planerat.
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2016 III tilläggsb. -5 000 000
2016 budget 10 000 000
2015 bokslut 10 000 000
2014 bokslut 6 000 000

11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas  2 000 000  euro.

Anslaget får användas till utgifter för att trygga verksamheten vid Statens center för informations-
och kommunikationsteknik.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten med anslaget är att trygga verksamheten vid Statens center för infor-
mations- och kommunikationsteknik. Till följd av förlustbringande nya produkter och en lång-
samt framskridande produktifiering har Valtori inte på väntat sätt kunnat täcka sina kostnader ge-
nom kundfakturering.

2016 III tilläggsb. 2 000 000

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 

— fastighet nr 91-15-520-18 jämte byggnader i Helsingfors stad till OP Gruppens försäkrings-
och pensionsbolag samt till fonden OP-Hyresinkomst som förvaltas av OP kiinteistösijoitus Oy
för en köpesumma på 39 100 000 euro

— tomt nr 91-3-52-3 jämte byggnader i Helsingfors stad till Rausanne Oy eller till ett bolag under
bildning för en köpesumma på 11 000 000 euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter
bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Den fastighetsförmögenhet som den första fullmakten gäller finns på Topeli-
usgatan 41b i stadsdelen Mejlans i Helsingfors stad. Fastigheten används av Arbetshälsoinstitu-
tet. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det bästa god-
tagbara anbudet på fastighetsförmögenheten 39 100 000  euro, vilket motsvarar fastighetens
verkliga värde.

Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller finns på Kaserngatan 42/Richards-
gatan 2 i stadsdelen Gardesstaden i Helsingfors stad. Under försäljningsprocessen, som baserade
sig på öppet anbudsförfarande, var det bästa anbudet 11 000 000 euro, vilket motsvarar fastighe-
tens verkliga värde.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2016 III tilläggsb. —
2016 II tilläggsb. —
2016 budget —
2015 bokslut —
2014 bokslut —

50.  Pensioner och ersättningar

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  11 100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen av anslaget föranleds av en preciserad räntekalkyl till följd av en
förändrad räntegrund. En motsvarande minskning har gjorts under moment 13.01.09.

2016 III tilläggsb. -11 100 000
2016 budget 34 100 000
2015 bokslut 32 337 785
2014 bokslut 25 044 322

60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på en precisering av ersättningen till arbetslöshetsförsäkrings-
fonden. Av anslaget betalas som ersättning till arbetslöshetsförsäkringsfonden det belopp som
fonden har betalat till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Den lagstiftning som hänför sig till
utvecklingen av yrkeskompetensen trädde i kraft först vid ingången av 2014 och sådana utbild-
ningsersättningar som avses i lagen har betalats under två år. Det har visat sig svårt att förutse
antalet ersättningar som ska betalas, och det behövliga finansieringsbeloppet enligt arbetslöshets-
försäkringsfondens preliminära uppskattning har visat sig vara för lågt.

2016 III tilläggsb. 4 500 000
2016 budget 11 000 000
2015 bokslut 8 000 000
2014 bokslut 12 328 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  10 400 000  euro.



28.8054

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen utgör 400 000 euro en överföring till moment 28.20.01 och
gäller en överföring till Statskontoret av statens ersättningsverksamhet vid reseskador under ut-
landsresor och 10 000 000 euro en överföring till moment 28.70.21 för en utvidgning av det na-
tionella inkomstregistrets funktioner.

2016 III tilläggsb. -10 400 000
2016 II tilläggsb. -7 000 000
2016 budget 35 199 000
2015 bokslut 9 655 000
2014 bokslut 17 810 000

21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för en utvidgning av funktio-
nerna för det nationella inkomstregistret.

2016 III tilläggsb. 10 000 000
2016 budget 5 855 000

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

Under momentet dras det av  3 750 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen utgör 3 000 000 euro en överföring till moment 28.20.01 och
750 000 euro en överföring till moment 29.01.01 för genomförande av regeringens spetsprojekt
Digitalisering av offentliga tjänster.

2016 III tilläggsb. -3 750 000
2016 II tilläggsb. -10 850 000
2016 I tilläggsb. -9 870 000
2016 budget 24 645 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  2 136 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av minskningen föranleds 946 000 euro av en förändring av de beräknade in-
komster som i statsbudgeten för 2016 ligger till grund för det belopp som avses i självstyrelsela-
gen för Åland (1144/1991), och 1 190 000 euro av den slutliga utjämning för 2015 som fastställts
av Ålandsdelegationen. 
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2016 III tilläggsb. -2 136 000
2016 II tilläggsb. 1 000 000
2016 I tilläggsb. 45 000
2016 budget 220 768 000
2015 bokslut 220 775 638
2014 bokslut 215 807 393

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  890 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år
2015 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat. 

2016 III tilläggsb. -890 000
2016 budget 12 000 000
2015 bokslut 9 995 531
2014 bokslut 11 458 227

90.  Stöd till kommunerna

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 000 000 euro av anslaget får användas till såda-
na särskilda utredningar som avses i 16 § i kommunstrukturlagen och till sådana sammanslag-
ningsutredningar som avses i 41 § i den lagen.

F ö r k l a r i n g :  I 41 § i kommunstrukturlagen föreskrivs det att det till en kommun betalas un-
derstöd för kostnaderna för en sammanslagningsutredning som genomförs på ett utredningsom-
råde som följer av utredningskriterierna i 4 c—4 e § eller på ett område som med stöd av ett beslut
av ministeriet enligt 4 i § 1 mom. avviker från dessa. Lagens 41 § har upphävts genom lag 1335/
2015, som trädde i kraft den 1 december 2015. En del av de sammanslagningsutredningar som
avses lagen och som genomförts 2015 blev klara först i slutet av 2015 och utredningsunderstöd
för dem har betalats först 2016. Därför bör grunderna för användning av moment 28.90.31 utvid-
gas till att gälla också sådana sammanslagningsutredningar som avses i 41  §.

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 25 574 000
2015 bokslut 34 164 743
2014 bokslut 33 901 729

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för
visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och projektuppgifter i
anslutning till lokala försök i kommunerna.
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 520 000
2015 bokslut 520 000
2014 bokslut 520 000

92.  EU och internationella organisationer

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av en precisering av behovet av omkostnadsanslaget.

2016 III tilläggsb. -500 000
2016 budget 2 400 000
2015 bokslut 3 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget under momentet har ombildats till ett tvåårigt reservationsanslag för
att det år 2017 ska finnas beredskap för oförutsedda utgifter i anslutning till invandring och sä-
kerhet. Samtidigt förbereder man sig på eventuella justeringar av anslagen i EU:s fleråriga bud-
getram 2014—2020 i samband med halvtidsöversynen.

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 1 951 000 000
2015 bokslut 1 805 000 000
2014 bokslut 1 981 962 642

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  50 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av prestationer till följd av en borgen som ställts till stiftel-
sen Pietari-säätiö.

2016 III tilläggsb. 50 000
2016 II tilläggsb. 2 400 000
2016 budget 800 000
2015 bokslut 780 428
2014 bokslut 3 991 590
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Huvudtitel 29
UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsom-
rådet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  714 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 750 000 euro i överföring
från moment 28.70.22 till utförandet av och kostnaderna för inledandet av en förutredning av pro-
jektet för digitaliseringen av processen för statsbidrag samt som avdrag 36 000 euro (-0,6 årsv.)
i överföring till moment 29.80.01. 

Projektet för digitaliseringen av statsbidragsprocessen finansieras som en del av spetsprojektet
Digitalisering av offentliga tjänster. Eventuella förvaltningsutgifter eller övriga fasta utgifter för
projektet i fråga om det system som ska finansieras med anslaget ska täckas genom de bruksav-
gifter som beviljarna av statsbidrag tar ut hos användarna samt genom att omfördela de anslags-
besparingar som följer av projektets produktivitetsvinster. 

2016 III tilläggsb. 714 000
2016 II tilläggsb. -186 000
2016 budget 19 203 000
2015 bokslut 20 852 000
2014 bokslut 27 776 000

10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att högst 5 475 000 euro av anslaget får användas till inn-
ovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjäns-
ter, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen
samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och an-
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skaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till in-
ternationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna. 

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för högst 20 285 000
euro som understöd till åtgärder för främjande av jämlikhet inom utbildningen, till utvecklande
av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbild-
ningen, till anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt till minskande av under-
visningsgruppernas storlek. 

F ö r k l a r i n g :  Av det anslag som är ämnat för dessa understöd omfördelas 100 000 euro på
grund av behovet av att rätta beslutet om statsunderstöd i fråga om åtgärderna för främjande av
jämlikhet. 

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 724 220 000
2015 bokslut 701 445 833
2014 bokslut 829 537 328

40.  Högskoleundervisning och forskning

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till betalning av utgifter och un-
derstöd motsvarande högst 8 500 000 euro för reformerandet av lärarnas grundläggande och
kompletterande utbildning, genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom
digital pedagogik samt för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning.

Dessutom kompletteras motiveringen så att anslaget kan användas till betalning av grundkapital
för en ny stiftelse motsvarande högst 50 000 euro som en del av beredningen av samprojektet
mellan Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. 

F ö r k l a r i n g :  I och med ändringen av motiveringen kan anslaget användas även för kommu-
ner till betalning av utgifter och understöd för upphandling av kompletterande utbildning. 

Dessutom gör ändringen av motiveringen det möjligt att betala statens andel till den nya stiftel-
sens grundkapital redan innan riksdagen behandlar det lagförslag genom vilket universitetsupp-
gifterna överförs och stiftelsen omvandlas till ett stiftelseuniversitet.  Även andra finansiärer del-
tar i upprättandet av stiftelsen.  Målet är att från och med den 1 januari 2018 överföra verksam-
heten vid Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet till den nya stiftelse som
ska verka som universitet. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2016 III tilläggsb. —
2016 budget 53 960 000
2015 bokslut 48 040 000
2014 bokslut 41 414 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  2 227 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den medlemsavgift som tas ut av Europeiska organisa-
tionen för kärnforskning (CERN) och som innefattar förändringarna i valutakurserna samt en
extra gottgörelse för medlemsavgift. 

2016 III tilläggsb. -2 227 000
2016 budget 20 008 000
2015 bokslut 19 460 778
2014 bokslut 17 339 644

80.  Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  96 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 60 000 euro av upprättandet av en digital tjänst för stats-
understödsverksamheten och 36 000 euro (0,6 årsv.) av en överföring från moment 29.01.01. 

2016 III tilläggsb. 96 000
2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 4 289 000
2015 bokslut 4 542 000
2014 bokslut 4 601 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  120 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av ombyggnaden av en mur och en jordvall som rasat på
Sveaborg, och anslaget anvisas under punkt 2.  Förvaltningsnämnden för Sveaborg i dispositions-
planen.

Dispositionsplan (euro)

1. Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 6 220 000
Sammanlagt 7 019 000
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2016 III tilläggsb. 120 000
2016 budget 6 899 000
2015 bokslut 4 099 000
2014 bokslut 3 800 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

10.  Utveckling av landsbygden

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  35 000 000  euro.

Anslaget får användas 

1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas på basis av 25 a § i lagen om Europeiska uni-
onens direktstöd till jordbruket (193/2013)

2) till stöd som betalas på basis av 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen (1559/2001), som kan underlätta gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning i det excep-
tionellt försämrade ekonomiska läget.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  På grund av det allmänna marknadsläget för jordbruksprodukter och EU:s eko-
nomiska sanktioner har förbudet mot importen av livsmedel från Ryssland orsakat betydande in-
komstförluster inom jordbruket, och svårigheterna fortsätter. Exempelvis producentpriserna på
mjölk och svin-, nöt- och broilerkött har sjunkit i betydande grad från och med hösten 2014. Sär-
skilt inom mjölkproduktionen har inkomstförlusterna varit omfattande både på gårdsnivå och
inom hela produktionsinriktningen. 

Anslaget ska trygga de bibehållna förutsättningarna för jordbruksproduktionen. Anslaget får en-
ligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket användas för att på nationell nivå
komplettera stöd som betalas vid störningar på marknaden. Avsikten är att den EU-finansiering
för det exceptionella anpassningsstödet för husdjursskötseln som motsvarar 7 500 000 euro och
som Finland får ska kompletteras med en lika stor nationell finansiering. Genom den ska Finland
fullt ut utnyttja den möjlighet till totalfinansiering för anpassningsstödet till husdjursskötseln som
beviljades av EU-kommissionen i juli 2016. 

Av anslaget under momentet får dessutom 27 500 000 euro användas för stödformer enligt lagen
om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, med vilka man kompletterar de andra
stödformer som tryggar produktionens grundläggande lönsamhet. De olika stödverktygen bidrar
till att förbättra gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning, att upprätthålla gårdarnas likviditet
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och att förbättra förutsättningarna för att i framtiden stabilisera marknaden för jordbruksproduk-
ter.

Av tillägget är 7 500 000 euro en del av det anslag på 10 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen för 2017 under moment 30.20.40 och som särskilt ska riktas till gårdar som har gjort
investeringar. Anslagsbehovet för 2017 minskar med motsvarande belopp. 

Detta anslag ska komplettera det anslag under moment 30.20.40 i budgeten som ska trygga jord-
brukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt beva-
randet av landsbygdens livskraft. Anslaget under moment 30.20.40 och de anslag som beviljats
under detta moment 2014 och 2015 är dock inte tillräckligt för att råda bot på den exceptionella
situation som redan pågått en längre tid.

2016 III tilläggsb. 35 000 000
2015 bokslut 20 000 000
2014 bokslut 20 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  34 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2016 uppgår anslaget till 82 630 000 euro. Eftersom anslagsbe-
hovet uppskattas vara 48 630 000 euro kan anslaget minskas med 34 000 000 euro. Utbetalningen
av företags- och projektstöden ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
för programperioden 2014—2020 samt det tekniska biståndet i anslutning till det har inte inletts
under 2016 på det sätt som antogs i budgeten. Minskningen av anslaget budgeteras senare under
programperioden 2014—2020 i enlighet med det av kommissionen godkända programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt förfarandet för genomförandet av det. 

Anslagsminskningar och den beräknade anslagsfördelningen (mn euro) 

Program Budget
Tilläggsbudget-

prop. III Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
(programperioden 2014—2020) sammanlagt 82,530 -34,000 47,1301)

— varav tekniskt bistånd 6,300 -3,300 3,000
Programkorrigeringar 0,100 - 1,5001)

Totalt 82,630 -34,000 48,630
— varav EU:s medfinansiering är 37,460 -18,300 19,160
— varav statens medfinansiering är 45,170 -15,700 29,470

1) Genom en ändring av indelningen av budgeten har redan tidigare överförts 1,400 miljoner euro från statens andel av finan-
sieringen av programmet för skötseln av kontoavskrivningar, återbetalningar till kommissionen och andra ersättningar som 
i sin helhet finansieras av staten nationellt.
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2016 III tilläggsb. -34 000 000
2016 budget 82 630 000
2015 bokslut 391 010
2014 bokslut 365 494

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på   1 400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av säkerställandet av det fortsatta utvecklingsarbete som är
nödvändigt för att genomföra krisstöden för jordbruket och för att tidigarelägga utbetalningen av
jordbrukarstöden och genomföra dem. 

Ekonomin inom jordbruket är fortsättningsvis svag, och någon betydande förändring till det bätt-
re finns inte inom synhåll. Nya åtgärder behöver därför tas i bruk, och för genomförandet av dem
ansvarar Landsbygdsverket. Vid genomförandet av dessa nya stödformer kan man inte utnyttja
de befintliga systemen. För genomförandet av krispaketet för jordbruket behövs det uppskatt-
ningsvis 400 000 euro. 

Ett lyckat genomförande av krisstöden beror också mycket på jordbrukarstödens omfattande in-
formationssystemhelhet och på att andra jordbrukarstöd ska behandlas och betalas och genomför-
andet av dem och tidtabellerna för dem säkerställas. På grund av utvecklandet av stödtillämpning-
en utökas anslaget under momentet med 1 000 000 euro. Syftet med tillägget är att förbättra
Landsbygdsverkets situation så att stöden kan betalas ut inom utsatt tid, vilket underlättar jord-
brukarfamiljernas svåra ekonomiska situation. Framför allt reformen av den gemensamma jord-
brukspolitiken och verkställigheten av programperioden 2014—2020 har krävt en avsevärd sats-
ning av Landsbygdsverket när det gäller verkställigheten av stödsystemen och utvecklandet av
datasystem. 

2016 III tilläggsb. 1 400 000
2016 II tilläggsb. 889 000
2016 budget 23 961 000
2015 bokslut 25 307 000
2014 bokslut 27 021 000

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på   900 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till de åtgärder i an-
knytning till EU:s skolutdelningssystem som ska finansieras helt och hållet nationellt samt till in-
formerande och främjande av efterfrågan.  

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 2 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momentet föreslås bli kompletterad så att anslagen under mo-
mentet får användas till de helt nationellt finansierade åtgärderna i anknytning till EU:s skolut-
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delningssystem samt till nationellt finansierat informerande och främjande av efterfrågan i fråga
om jordbruksprodukter. 

Vid ombudgeteringen av anslaget ska av det anslag på 2 000 000 euro för genomförandet av EU:s
skolutdelningssystem (EG 1234/2007) som ännu inte använts i slutet av 2016 beaktas dess natio-
nella andel på 500 000 euro, och av anslaget på 800 000 euro för informerande och främjande av
efterfrågan i fråga om jordbruksprodukter dess nationella andel på 400 000 euro. 

Det anslag på 500 000 euro som föreslås bli ombudgeterat ska användas för de åtgärder i anknyt-
ning till EU:s nya skolutdelningssystem som ska finansieras helt och hållet nationellt och som är
sammankopplat med EU:s system för utdelning av mjölk och frukt i skolan. Anslaget behövs för
att informera om det nya systemet och för att genomföra åtgärderna i anknytning till systemet inn-
an systemet tas i bruk hösten 2017. 

Dessutom ska det anslag på 400 000 euro som föreslås bli ombudgeterat användas för det främ-
jande av livsmedelsexporten som genomförs inom ramen för Team Finland samarbetet i fråga om
jordbruksprodukter samt för informerandet om hälsosam näring och ansvarsfulla livsmedelsked-
jor.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2016 III tilläggsb. 900 000
2016 budget 3 405 000
2015 bokslut 3 605 000
2014 bokslut 6 605 000

64.  Forststyrelsen 2016

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens investeringar får föranleda utgifter för
högst 10 miljoner euro under perioden 15.4.2016—31.12.2016.  Dessutom får Forststyrelsen un-
der perioden 15.4.2016—31.12.2016 ingå förbindelser om investeringar som under senare räken-
skapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 10 miljoner euro. 

F ö r k l a r i n g :  Genom ändringen av motiveringen föreslås det att de maximibelopp av Forst-
styrelsens investeringar och investeringsförbindelser som kräver riksdagens godkännande ska
följa den nya lagen om Forststyrelsen som trädde i kraft den 15 april 2016.  

I maximibeloppen av investeringarna har man dessutom beaktat den nya organisationsstrukturen
som överförde en del av investeringarna från affärsverket till Metsähallitus Metsätalous Oy. 
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  17 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på justeringar av tilläggsbudgetarna för 2016
i fråga om anslag som är befriade från skatt samt på justeringar av beräkningsgrunden för vissa
anslag som är befriade från skatt.

2016 III tilläggsb. 17 500 000
2016 budget 377 375 000
2015 bokslut 380 128 490
2014 bokslut 402 150 521

10.  Trafiknätet

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal 

1) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 92 500 000 euro

2) i anslutning till projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 77 900 000 euro

3) i anslutning till projektet triangelspår i Riihimäki så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 500 000 euro

4) 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
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5) i anslutning till projektet Ringbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 517 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Justering av fullmakterna för projekt enligt tidigare beslut

Rv 8 Åbo—Björneborg
En tidigare beviljad fullmakt för projektet på 1 575 000 euro förnyas. Fullmakten är bunden vid
entreprenadavtalets index och indexutvecklingen har under entreprenaden varit negativ. Det
innebär att den tidigare användningen av fullmakten inte leder till kostnader till fullt belopp. En
förutsättning för att kunna slutföra alla ursprungligen planerade förbättringar är att fullmakten att
ingå avtal förnyas så att framtida entreprenader kan konkurrensutsättas. Förnyandet av fullmak-
ten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg
Fullmakten för projektet justeras med 2,4 miljoner euro från 75,5 miljoner euro till 77,9 miljoner
euro. Justeringen av fullmakten föranleds av tilläggskostnader för bullerskydd, trafikreglerings-
anordningar och belysning samt av ett mera omfattande byte av jordmassor i grunden än väntat.
Utan justeringen av fullmakten finns det en risk att det sista lagret beläggning inte utförs som av-
talat. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag. 

Dessutom förnyas en tidigare beviljad fullmakt för projektet på 1,6 miljoner euro. Fullmakten är
bunden vid entreprenadavtalets index och indexutvecklingen har under entreprenaden varit nega-
tiv. De avtal som tidigare ingåtts inom projektet kommer inte att föranleda utgifter som motsvarar
användningen av fullmakten. Det är däremot nödvändigt att ingå nya avtal för sådana delar av
projektet vars slutliga behov av anslag har ökat jämfört med den ursprungliga planen. Förnyandet
av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

Triangelspåret i Riihimäki 
Fullmakten för projektet triangelspåret i Riihimäki justeras med 2,5 miljoner euro från 10 miljo-
ner euro till 12,5 miljoner euro. Justeringen av fullmakten föranleds av kostnader som preciserats
under planeringsskedet och av ökade kostnader för säkerhetsanordningar. Justeringen av full-
makten förutsätter inte något tilläggsanslag. 

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering
Fullmakten för projektet elektrifiering av banavsnittet Bennäs—Jakobstad justeras med 0,45 mil-
joner euro från 4,0 miljoner euro till 4,45 miljoner euro. Justeringen av fullmakten föranleds av
kostnader som preciserats under anbudstävlan. Kostnaderna för ändrade säkerhetsanordningar
och jordningsarbete i anslutning till elektrifieringen har stigit i förhållande till den ursprungliga
kostnadskalkylen. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag. 

Ringbanan
Fullmakten för projektet Ringbanan justeras med 3,0 miljoner euro från 514,0 miljoner euro till
517,0 miljoner euro. Justeringen av fullmakten föranleds i huvudsak av tilläggsarbeten och änd-
ringsarbeten i samband med entreprenaden för flygplatsens station samt av röjning av kross vid
Rödsands bergkonstruktioner. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag. 

Dessutom förnyas en tidigare beviljad fullmakt för projektet på 2,2 miljoner euro. Av fullmakten
för de avtal som tidigare ingåtts inom projektet är ännu 0,9 miljoner euro oanvänt. Enligt prog-
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nosen blir dessutom ett belopp på cirka 1,3 miljoner euro av redan bundna fullmakter oanvänt.
Förnyandet av fullmakten föranleder inte något behov av tilläggsanslag.

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

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

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  150 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för en auktion av radiofrekven-
ser på frekvensområdet 700 MHz enligt en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 11
§ 3 mom. och 286 § 1 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014). Utgifterna består av an-
skaffningskostnader för ett system för auktionen och av personalkostnader och övriga kostnader
i samband med auktionen. För att täcka kostnaderna tar Kommunikationsverket ut deltagaravgift
av dem som deltar i auktionen. Deltagaravgifterna beräknas inbringa sammanlagt 150 000 euro i
inkomster. Inkomsterna har beaktats under moment 11.19.04. 

2016 III tilläggsb. 150 000
2016 II tilläggsb. -65 000
2016 budget 11 524 000
2015 bokslut 11 894 000
2014 bokslut 11 045 000

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den första tilläggsbudgeten för 2015 återtas
704 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  I den första tilläggsbudgeten 2015 budgeterades det åter ett anslag på 934 000
euro för betalning av statsunderstöd för investeringar för att inrätta en utvecklings- och testmiljö
för molntjänster, inklusive anskaffning av utrustning och anordningar, för betalning av statsun-
derstöd för utgifter för drift och verksamhet för utvecklings- och testmiljön och för molntjänster
i det inledande skedet, för utvecklingsprojekt för digitala tjänster samt för betalning av konsum-
tionsutgifter för en omfattande tjänsteupphandling i samband med anskaffning, genomförande
och drift av infrastrukturen för en utvecklings- och testmiljö för molntjänster. Av anslaget har an-
vänts cirka 230 000 euro. 

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
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Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2016 III tilläggsb. —
2015 bokslut 934 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för utgifter för att avlöna
personal motsvarande högst sju årsverken för METNET/MOI-projektet.

Dessutom ändras punkten Fullmakt under momentet som följer: 

Fullmakt
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forsk-
ning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till
högst 1 536 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Ändringarna i motiveringen beror på att Meteorologiska institutets personalin-
sats växer från två årsverken till sju årsverken i och med att METNET/MOI-projektets ansvar
övergår till Meteorologiska institutet.

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

2016 III tilläggsb. —
2016 II tilläggsb. -229 000
2016 budget 44 352 000
2015 bokslut 48 928 000
2014 bokslut 48 896 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  225 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får upptas i aktiekapitalet i fråga om två
sådana aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.   

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget ska användas för finansiering av  Europeiska globaliserings-
fondens projekt Microsoft 2 och Nokia 3.  

Utvecklings- och förvaltningscentret ska få rätt att inrätta aktiebolag som ska fungera som riks-
omfattande servicecenter, varav det ena ska ha till uppgift att ordna och producera de informa-
tions- och kommunikationstekniska tjänster som behövs i landskapen och det andra att ordna och
producera landskapens ekonomi- och personalförvaltningstjänster.    Med de riksomfattande ser-
vicecentren strävar man efter kompatibilitet i informationssystem, smidiga serviceprocesser,
funktionell effektivitet och stordriftsfördelar så att resultatet är lägre totala kostnader och bättre
tjänster. 

Avsikten är att staten ska sköta de åtgärder som krävs för inrättandet av servicecentren och att
bolagens egendom ska överföras i landskapens ägo i enlighet med lagen om genomförandet.  Vad
gäller IKT-servicecentret ska staten förbli delägare i servicecentret. 

2016 III tilläggsb. 225 000
2016 II tilläggsb. -190 000
2016 budget 193 120 000
2015 bokslut 214 435 000
2014 bokslut 215 135 000

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal mot-
svarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
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F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet. 

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

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mervärdesskatteutgifterna blivit hö-
gre än beräknat.  

2016 III tilläggsb. 3 000 000
2016 II tilläggsb. —
2016 budget 30 622 000
2015 bokslut 92 388 027
2014 bokslut 130 510 832

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

Under momentet dras det av  2 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att genomförandet av pilot- och infrastrukturprojekten
har fördröjts. 

2016 III tilläggsb. -2 500 000
2016 II tilläggsb. 972 000
2016 budget 3 500 000
2015 bokslut 1 102 000

20.  Närings- och innovationspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en precisering av de uppskattade betalningarna enligt
finansieringsbesluten.  
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2016 III tilläggsb. 5 000 000
2016 budget 330 370 000
2015 bokslut 367 194 625
2014 bokslut 386 295 557

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag på 10 600 000 euro som beviljats i budgeten för 2014 återtas
1 800 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2014 beviljades ett treårigt reservationsanslag på 10 600 000
euro under momentet.  Användningen av anslaget har fördröjts på grund av att de projekt som
kräver omfattande samarbete inte har kunnat genomföras så snabbt som beräknat.  En del av an-
slaget under momentet föreslås således bli återtaget.  Avsikten är att det återtagna anslaget ska
ombudgeteras i den kompletterande budgetpropositionen för 2017. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 7 024 000
2015 bokslut 9 800 000
2014 bokslut 10 600 000

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbe-
slut.

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 56 735 000
2015 bokslut 90 497 129
2014 bokslut 53 255 061

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  628 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget ska användas för finansiering av  Europeiska globaliserings-
fondens projekt Microsoft 2 och Nokia 3.
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2016 III tilläggsb. 628 000
2016 II tilläggsb. -1 008 000
2016 budget 165 117 000
2015 bokslut 153 486 000
2014 bokslut 159 626 000

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

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

Under momentet dras det av  20 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att inledandet av SMF-företagsinitiativprogrammet har
fördröjts och av att betalningstidsfristen sannolikt infaller under 2017. 

Av avdraget är 10 851 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 9 149 000 euro statlig
medfinansiering.

2016 III tilläggsb. -20 000 000
2016 II tilläggsb. 40 000 000
2016 budget 242 324 000
2015 bokslut 344 969 639
2014 bokslut 433 124 274

60.  Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  16 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att utbetalningarna för investeringsstöden för demo-pro-
jekt för vindkraft och utbetalningarna för bioraffinaderiprojekten har fördröjts. 

2016 III tilläggsb. -16 000 000
2016 budget 76 402 000
2015 bokslut 45 931 531
2014 bokslut 51 178 146

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  18 139 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Genomförandet av Fredrikshamns LNG-terminalprojekt har ytterligare för-
dröjts, och utbetalningarna av det stöd som beviljats för projektet skjuts upp till åren 2017—2019.
LNG-terminalprojektet i Raumo genomförs inte. Under momentet avdras de anslag som reserve-
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rats för den första utbetalningen av de stöd som beviljats för LNG-terminalprojekten i
Fredrikshamn och Raumo. 

2016 III tilläggsb. -18 139 000
2016 budget 41 750 000
2015 bokslut 11 720 737
2014 bokslut —

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  15 000 000  euro.

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

2016 III tilläggsb. -15 000 000
2016 II tilläggsb. -25 000 000
2016 budget 234 600 000
2015 bokslut 142 398 192
2014 bokslut 79 643 927

87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  28 000 000  euro.

Anslaget får användas till betalning av aktiekapitalet och annat eget kapital för bolaget Baltic
Connector Oy.

F ö r k l a r i n g :  Baltic Connector Oy är ett helt statsägt bolag som sköter statliga specialupp-
gifter och är underställt arbets- och näringsministeriets ägarstyrning. Bolaget grundades 2015 för
att genomföra Finlands andel av projektet för naturgasledningen Balticconnector vars mål är att
diversifiera naturgasmarknaden i Finland. Målet är att naturgasledningen ska vara klar 2019. 

Europeiska kommissionen beviljade ett stöd på 187 500 000 euro för Finlands och Estlands sam-
projekt, vilket täcker 75 % av de totala kostnaderna. Den föreslagna finansieringen täcker Fin-
lands nationella medfinansieringsandel. 

2016 III tilläggsb. 28 000 000
2015 bokslut 2 000 000

70.  Integration

30. Statens ersättningar till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  30 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd är
mindre än beräknat. 



32.7074

2016 III tilläggsb. -30 000 000
2016 budget 162 225 000
2015 bokslut 96 667 044
2014 bokslut 106 568 835
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  150 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beviljas på grund av det ökade antalet besvärs- och avskrivningsären-
den samt de kortare behandlingstiderna i syfte att bevara beslutsmängden på samma nivå som i
början av 2016. 

2016 III tilläggsb. 150 000
2016 II tilläggsb. 93 000
2016 budget 2 592 000
2015 bokslut 2 730 000
2014 bokslut 2 305 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)

 Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas fram till utgången av program-
perioden till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för strategisk och ope-
rativ planering och styrning av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovår-
den, för uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt för utvecklande och
ibruktagande av systemet. 

F ö r k l a r i n g :  För att genomföra IKT-förändringen och verkställa en planmässig digitalise-
ring krävs det att den statliga styrningen och samordningen på nationell nivå är stark.  I samband
med beredningen av social- och hälsovårdsreformen bör man också bygga upp en permanent
verksamhetsmodell som ska användas av landskapen och de som producerar tjänsterna inom so-
cial- och hälsovårdsreformen vid styrningen av informationsförvaltningen.  Social- och hälso-
vårdsministeriets nuvarande personalresurser är inte tillräckliga för att genomföra reformen och
hantera de förändringar som den medför.  

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2016 III tilläggsb. —
2016 budget 15 330 000
2015 bokslut 17 330 000
2014 bokslut 16 330 000

03.  Forskning och utveckling

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  180 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av upprättandet av ett informationssystem
för medling vid brott och tvister samt av löneutgifter och andra utgifter för anställning av personal
för detta.  Det nuvarande systemet för medling är föråldrat och är inte kompatibelt med de system
som används av centrala samarbetspartners.  De årliga kostnaderna för att upprätthålla det nya
informationssystemet täcks med omkostnaderna för Institutet för hälsa och välfärd och medlings-
byråernas finansiering så att reformen inte leder till en höjning av anslagsnivån.  

2016 III tilläggsb. 180 000
2016 II tilläggsb. -248 000
2016 I tilläggsb. 145 000
2016 budget 56 228 000
2015 bokslut 60 412 000
2014 bokslut 68 103 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  31 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att den slutliga statsandelen för 2015 stärks. 

2016 III tilläggsb. 31 600 000
2016 budget 1 087 000 000
2015 bokslut 1 083 356 791
2014 bokslut 990 316 718

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  32 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en precisering av kostnaderna för de asylsökande som
fått uppehållstillstånd. 
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2016 III tilläggsb. -32 200 000
2016 II tilläggsb. 61 000 000
2016 budget 1 394 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000
2014 bokslut 1 544 712 119

40.  Pensioner

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en sänkning av försäkringspremieinkomsten. 

2016 III tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 644 600 000
2015 bokslut 624 800 000
2014 bokslut 605 600 000

50.  Stöd till veteranerna

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att de uppskattade utgifterna för ersättningarna för ska-
dor ådragna i militärtjänst har preciserats i enlighet med utfallet av utgifterna. 

2016 III tilläggsb. -7 000 000
2016 budget 117 904 000
2015 bokslut 110 688 454
2014 bokslut 124 373 010
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år)

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

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

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

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal mot-
svarande högst 56 årsverken för uppgifterna i punkterna 1—4, till avlönande av personal för viss
tid motsvarande högst 15 årsverken för uppgifterna i punkt 4 och till avlönande av personal för
viss tid motsvarande högst 23 årsverken för uppgifterna i punkterna 5—8.

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen ändras med tre årsverken, dvs. från 53 årsverken till 56 årsver-
ken, för att möjliggöra genomförandet av projekten Uupri och Vesisen. 

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

2016 III tilläggsb. —
2016 budget 15 825 000
2015 bokslut 13 760 000
2014 bokslut 17 160 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för åtgärder som är
nödvändiga med tanke på främjandet av miljöskador. 
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F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momentet föreslås bli kompletterad så att anslaget kan använ-
das för att finansiera sådana åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situatio-
ner där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande or-
sak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga ke-
mikalier från en fastighet. 

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

2016 III tilläggsb. —
2016 II tilläggsb. —
2016 budget 11 072 000
2015 bokslut 10 242 000
2014 bokslut 12 342 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  31 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds huvudsakligen av emissionsvinst som or-
sakats av den negativa räntenivån i samband med emitteringen av referenslånet i september, vil-
ket lett till att motsvarande ränteskyddsutgifter har ökat.

Dessutom har kalkylen för ränteutgifterna justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upp-
låningen och utvecklingen av räntenivåerna. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som be-
räkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,3 procent kort
ränta för ränteperioder på tre månader och 0,3 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2016 III tilläggsb. 31 000 000
2016 II tilläggsb. -56 000 000
2016 budget 1 536 000 000
2015 bokslut 1 523 591 805
2014 bokslut 1 696 226 643
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