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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2015.

Ekonomiska utsikter

Under den allra senaste tiden har nyheterna om utvecklingen inom den internationella ekonomin
återigen varit oroväckande. Utsikterna för tillväxt inom den kinesiska ekonomin har försämrats
ytterligare och den ryska ekonomin fortsätter krympa. För många av Finlands viktiga handels-
partner har den ekonomiska utvecklingen dock varit gynnsam. 

År 2015 är endast en liten ökning av bruttonationalprodukten att vänta, nämligen 0,2 %. I prog-
nosen antas konjunkturerna stiga mycket måttligt under andra hälften av år 2015. Exporten av va-
ror och tjänster ökar med knappt en procent, och importen minskar. Vid sidan av exporten stöds
den ekonomiska aktiviteten egentligen enbart av den privata konsumtionen. De privata investe-
ringarna minskar för fjärde året i rad. Andelen sysselsatta bedöms vara 0,7 % mindre än året inn-
an, och sysselsättningsgraden bedöms öka till dryga 9½ % av arbetskraften. Särskilt bekymrande
är den snabbt ökande långtidsarbetslösheten och strukturella arbetslösheten. Som en följd av den
måttliga löneutvecklingen stiger inkomstnivån långsammare än tidigare år, nämligen 1,1 %. Kon-
sumtionspriserna sjunker med nätt och jämnt 0,1 %, särskilt på grund av de minskade energikost-
naderna. Statens skatteåtgärder höjer dock konsumtionspriserna även i år. 

Den offentliga ekonomin kommer att uppvisa underskott till utgången av decenniet, även om om-
fattande anpassningsåtgärder kommer att minska obalansen i den finansiella ställningen. Den of-
fentliga skulden överskrider i år gränsen på 60 procent, och skuldkvoten kommer inte att minska
under de närmaste åren trots att den ökar långsammare.

Inkomstposter

Kalkylen över ordinarie inkomster höjs med ett nettobelopp på cirka 33 miljoner euro. Uppskatt-
ningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatten sänks med 135 miljoner euro främst på grund av
återbäringarna av källskatt.

Uppskattningen av intäktsföringen från Senatfastigheter höjs med 160 miljoner euro. Med grund
i Senatfastigheters resultat av 2014 kommer det 2015 att intäktföras 60 miljoner euro mindre än
vad som uppskattats tidigare. Å andra sidan höjs intäktsföringen av ett belopp på 220 miljoner
euro som föranleds av Senatfastigheters försäljning av universitetsfastighetsbolag. 

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på cirka 95 miljoner euro.
Den största effekten får sänkningen av uppskattningen av de inkomster som man har fått av EU
för utvecklandet av landsbygden. Inkomstposten för de lån som återbetalas till staten höjs med
cirka 103 miljoner euro på grund av förtidsåterbetalningen av ett refinansieringslån för export.
Dessutom har i inkomstposten beaktats Finlands nödhjälpsandel på 8 miljoner euro till EU:s
AMIF-fond (EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond). Beloppet preciseras senare.
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Balans och statsskulden

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med ett nettobelopp på cirka 33 miljoner
euro och ökningen av anslagen med ett nettobelopp på cirka 2 miljon euro minskar den fjärde
tilläggsbudgetpropositionen för 2015 behovet av statens nettoupplåning med cirka 31 miljoner
euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 5,2 miljarder euro år 2015. Statsskulden
beräknas vid utgången av 2015 uppgå till 100 miljarder euro, vilket är cirka 49 % i förhållande
till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden 

Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen minskas med cirka 64 miljoner euro. Den
budgeterade nivån för ramutgifterna för 2015 blir därmed 42 346 miljoner euro.

Nivån på utgifterna i ramen för 2015 var efter den första tilläggsbudgeten för 2015, vid Stubbs
regerings avslut, 42 182 miljoner euro. Om man till detta lägger till den årliga reservering på 300
miljoner euro i tilläggsbudgeten som Sipiläs regering har avtalat om samt de strukturella ramänd-
ringar på 71,6 miljoner euro som förtecknas i tabellen nedan uppgår ramnivån för 2015 till 42 553
miljoner euro. Den ofördelade reserven uppgår till 208 miljoner euro som får överföras till år
2016 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den ofördelade reserven blir använd
senare i tilläggsbudgeter under 2015.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2014
Bokslut

2015
Godkänd

 budget
(budget+

tilläggsbudgetar)

2015
Regeringens
proposition

2015
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 54 234 54 385 2 54 387
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 713 1 593 - 1 593

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 47 671 49 112 33 49 145
— Skatteinkomster 39 271 39 927 -135 39 792
— Övriga inkomster 8 400 9 185 168 9 353
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 5 554 5 273 -31 5 241
— Nettoupplåning 5 371 5 323 -31 5 291
— Skuldhantering 183 -50 - -50
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Asylsökande

För mottagning av flyktingar och asylsökande föreslås det ett tillägg på 48,2 miljoner euro och
för stöden till mottagningsverksamhetens kunder ett tillägg på 13,1 miljoner euro. Förslaget grun-
dar sig på antalet asylsökande som uppgår till 30 000—40 000 år 2015.

 För övriga domstolars omkostnader föreslås det ett tillägg på 150 000 euro som anknyter till asyl-
sökandes rättsskydd. För ersättningar till privata rättsbiträden föreslås det ett tillägg på 23,1 mil-
joner euro på grund av det ökade antalet ärenden som gäller rättshjälp för asylsökande samt ök-
ningen av arvoden och rättegångskostnader. 

På grund av att det belopp som ska betalas för ersättningar för mottagning av flyktingar är större
än beräknat föreslås det ett tillägg på 9,4 miljoner euro för statsunderstöd till kommunerna.
Tillägget föranleds inte av det stora antalet sökande, utan uppskattningen har preciserats.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2015 2016 2017 2018 2019

26.20.70 Ombudgetering av det anslag som beviljats 
för anskaffning av Super Puma-helikoptrar 15,6

27.10.18 Ombudgetering av anskaffningar av försvars-
materiel vad gäller tre anskaffningar 55,1

29.40.55 Justering av mervärdesskattekompensationen 
till yrkeshögskolorna vad gäller hyrorna un-
der åren 2014 och 2015 samt investeringarna 
år 2014 39,5

31.10.79 Ett anslag motsvarande EU:s TEN-T-stöd 
anvisas för utgifterna för projektet E18 
Fredrikshamn—Vaalimaa och projektet E18 
Forsby—Kotka ombudgeteras 2,0

31.40.50 Ombudgetering av det riksomfattande bred-
bandsprojektet 2,5

32.50.64 Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalning-
arna för Finlands strukturfondsprogram 
Hållbar tillväxt -14,0 14,0

32.60.40 Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalning-
arna för projektet för havsvindkraft -10,0 10,0

32.60.41 Ändrad tidsmässig fördelning av utbetalning-
arna av Investeringsstödet för LNG-termina-
ler -19,0 8,9 3,5 6,6

Samman-
lagt 71,6 22,9 13,5 6,6 0,0
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Krishantering

Ändringen i utgifterna för krishanteringen föranleds av deltagandet i utbildningsinsatsen i Irak
och i insatsen i Medelhavet för bekämpningen av människosmuggling. Kostnaderna för insatser-
na finansieras genom ändringar i dispositionsplanerna och genom interna överföringar. Därför fö-
reslås inget tilläggsanslag för utgifterna för krishanteringen.

Inrikesministeriets förvaltningsområde

För de ökade kostnaderna för ibruktagandet av det nya nödcentralsdatasystemet (Erica) anvisas
1,6 miljoner euro, varav hälften är en överföring från räddningsväsendets omkostnader.

Försvarsministeriets förvaltningsområde

För försvarsmaktens omkostnader föreslås ett tillägg på 900 000 euro för att trygga det antal flyg-
timmar som behövs för utbildningen i fråga om Hornet-flygmateriel. 

Finansministeriets förvaltningsområde

Det föreslås ett tillägg på 6,46 miljoner euro för att täcka Tullens omkostnader. Av detta föranleds
3,28 miljoner euro av de retroaktiva hyror inklusive förseningsräntor som ska betalas till Helsing-
fors Hamn, 2,6 miljoner euro av att genomförandet av reformen av tullklareringens datasystem
tidigareläggs samt 583 000 euro av den effektiverade tullövervakningen inom Torneås område.

För Senatfastigheter föreslås en fullmakt att sälja sina två fastigheter i Helsingfors. Fastigheten
på Albertsgatan 25 säljs för 12,5 miljoner euro och fastigheten på Anttigatan 1 för 23,8 miljoner
euro. 

Det anslag som reserverats för utbildningsersättningen till Arbetslöshetsförsäkringsfonden före-
slås bli minskat med 17 miljoner euro på grund av att antalet ansökningar om utbildningsersätt-
ning är mindre än beräknat.

Det föreslås att avräkningen till Åland minskas med 642 000 euro på basis av 2014 års fastställda
belopp av den slutliga utjämningen samt ändringen av beloppet av de uppskattade inkomsterna
för 2015. Det föreslås dessutom att återbäringen av intäkterna från lotteriskatten till landskapet
Åland minskas med 3 miljoner euro på grund av att det influtit mindre intäkter från lotteriskatten
än beräknat.

Betalningarna till Europeiska unionen minskas med 150 miljoner euro. Minskningen föranleds
av effekten av EU:s tilläggsbudgeter, av ökningen av EU:s inkomster av blandad natur samt av
justeringarna av nationalräkenskaperna.
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Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

I anknytning till yrkeshögskolereformen föreslås det ett tilläggsanslag på cirka 39,5 miljoner euro
för de ersättningar för mervärdesskatt som ska betalas på grund av ändringen av 30 § i mervär-
desskattelagen för yrkeshögskolornas mervärdesskatteutgifter för hyror 2014 och 2015 samt för
investeringskostnader som betalades av privata yrkeshögskolor 2014.

För internationella organisationers medlemsavgifter föreslås det ett tillägg på cirka 2 miljoner eu-
ro, som särskilt beror på att den medlemsavgift som tas ut av Europeiska organisationen för kärn-
forskning (CERN) har höjts på grund av förändringar i valutakurser.

För restaureringen av Finlands sjöhistoriska museums isbrytare Tarmo föreslås det cirka 1 miljon
euro.

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

För ersättningar för skördeskador som uppkommit 2015 föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro.
För de nödvändiga kostnader som orsakas av bortskaffande av produktionsdjur som dött på går-
darna föreslås dessutom ett tillägg på 320 000 euro. För överföringen av Naturresursinstitutets
samlingar av växtgenetiska resurser samt för utvecklandet av förvaringsmetoderna föreslås ett an-
slag på 550 000 euro.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Fullmakten för Ringbaneprojektet höjs med 5 miljoner euro till 514 miljoner euro. Höjningen av
fullmakten föranleds av de underhållskostnader som beror på att projektet fördröjts, på de nya
glykolläckagen samt på oförutsägbara extra arbeten och ändringsarbeten. Samtidigt höjs havsfar-
leden Raumos fullmakt med 8 miljoner euro till 28 miljoner euro. Höjningen beror i huvudsak på
den lösning för deponering av muddermassor som krävs enligt villkoren för vattentillståndet, som
är avsevärt dyrare jämfört med den ursprungliga planen.

På grund av att storleken på de lastfartyg som registrerats i handelsfartygsförteckningen har ökat
föreslås det ett extra stöd på 4 miljoner euro för förbättrandet av konkurrenskraften för de fartyg
som används för sjötransport. Till Meteorologiska institutet föreslås ett tilläggsanslag på 3,5 mil-
joner euro för anskaffningen av en ny antenn för satellitsändningar till satellitservicecentret i So-
dankylä. 

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Till Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskningsinfrastruktur föreslås det en bevillnings-
fullmakt på 2,1 miljoner euro. Tilläggssatsningarna föranleds av en ökning av de totala kostna-
derna för avfallshanteringsplanen för försöksreaktorn.
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För offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås ett tillägg på 2,8 miljoner euro på grund
av återbetalning av den finansiering som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffek-
ter beviljat med anledning av uppsägningarna vid Nokia och företag knutna till Nokia. 

För Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet föreslås det ett tillägg på 44,3 miljoner
euro på grund av preciseringar i kalkylerna över ränte- och valutakurser.

Under momentet för strukturfonderna föreslås en minskning på 60 miljoner euro. Avdraget för-
anleds av att programperioden 2014—2020 inleds senare än beräknat samt av att utbetalningarna
år 2015 till projekt för programperioden 2007—2013 blir mindre än det kalkylerade beloppet.

För rekapitalisering av Baltic Connector Oy, som bildats för att bygga naturgasröret mellan Fin-
land och Estland, färeslås det 2 miljoner euro. 

I energistödet föreslås en minskning på 10 miljoner euro och i investeringsstödet för LNG-termi-
naler en minskning på 19 miljoner euro på grund av fördröjningar i projekten samt i produktions-
stödet för förnybar energi en minskning på 36 miljoner euro på grund av att produktionskalkylen
för skogsflisbaserad el har justerats.

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Det föreslås att utgifterna för grunddagpenningen höjs med 15 miljoner euro och att statens andel
av utgifterna för arbetsmarknadsstödet minskas med 45 miljoner euro. Ändringarna föranleds av
att antalet mottagare av grunddagpenning ökat och av att antalet mottagare av arbetsmarknads-
stöd minskat jämfört med den tidigare uppskattningen. I anslaget för bostadsstöd föreslås ett till-
lägg på 80 miljoner euro. Behovet föranleds av den betydande ökningen av antalet långtidsarbets-
lösa och av kostnadseffekterna av reformen av systemet för bostadsstöd. 

I statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare föreslås
en höjning på 1,9 miljoner euro. Behovet föranleds av de minskade inkomsterna av försäkrings-
premier.

För omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet föreslås ett tillägg på 0,7 miljon euro
och för omkostnaderna för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ett tillägg på 0,3 miljon
euro. Antalet besvärsärenden som anhängiggjorts hos nämnderna har ökat kraftigt. För bered-
ningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården föreslås det
ett anslag på 0,3 miljon euro för 2015.
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De av riksdagen godkända anslagen för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

2015
Godkänd

 budget
(budget+tilläggs-

budgetar)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 174 169 000 - 174 169 000
22. Republikens president 19 150 000 - 19 150 000
23. Statsrådets kansli 186 460 000 157 000 186 617 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 222 918 000 553 000 1 223 471 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 899 862 000 23 250 000 923 112 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 251 036 000 77 833 000 1 328 869 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 660 271 000 55 992 000 2 716 263 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 966 240 000 -162 334 000 16 803 906 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 775 919 000 29 614 000 6 805 533 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 652 673 000 -26 487 000 2 626 186 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 931 042 000 29 056 000 2 960 098 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 962 787 000 -74 089 000 3 888 698 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 885 502 000 48 038 000 12 933 540 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 203 886 000 78 000 203 964 000
36. Räntor på statsskulden 1 593 100 000 - 1 593 100 000
Sammanlagt 54 385 015 000 1 661 000 54 386 676 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

2015
Godkänd

 budget
(budget+tilläggs-

budgetar)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 926 910 000 -135 000 000 39 791 910 000
12. Inkomster av blandad natur 6 015 739 000 -95 435 000 5 920 304 000
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13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 
av aktier och intäktsföring av vinst 2 755 100 000 160 000 000 2 915 100 000

15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 414 500 000 103 425 000 517 925 000

Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 112 249 000 32 990 000 49 145 239 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 272 766 000 -31 329 000 5 241 437 000
Sammanlagt 54 385 015 000 1 661 000 54 386 676 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2015 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro



IV tilläggsbudgeten för 2015

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -135 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -135 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag ............................. -135 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -95 435 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 5 000 000

20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 5 000 000

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 8 000 000

98. Inkomster från EU , tillägg .............................................................. 8 000 000



Avdelning 1314

28. Finansministeriets förvaltningsområde -1 050 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg .............. 5 850 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel, avdrag .................................................................................. -6 900 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -116 000 000

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, avdrag ..................... -116 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 615 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 2 105 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 1 510 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 5 000 000

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, tillägg 5 000 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 160 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 160 000 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg ................... 160 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 72 096 000

01. Lån som återbetalas till staten 103 425 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg ................................................. 103 425 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -31 329 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -31 329 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

1 661 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23 €

23. STATSRÅDETS KANSLI 157 000

01. Förvaltning 157 000

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag -145 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg ............................ 302 000

90. Övriga utgifter —

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år) .............................................. —

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 553 000

01. Utrikesförvaltningen 553 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 553 000

10. Krishantering —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslags-
anslag) .............................................................................................. —

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde —

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) .................................................. —

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 250 000

01. Ministeriet och förvaltningen —

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -100 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) ........................ —
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 100 000



Huvudtitel 2616

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde 
(reservationsanslag 2 år) .................................................................. —

10. Domstolar och rättshjälp 23 250 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 23 100 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 77 833 000

01. Förvaltning 8 104 000

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 104 000
24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen 

(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 8 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet 15 577 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 15 577 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 800 000

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -800 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 600 000

40. Invandring 53 352 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 40 246 000
63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg 13 106 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 55 992 000

01. Försvarspolitik och förvaltning -23 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag -23 000

10. Militärt försvar 56 015 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 900 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 55 115 000
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30. Militär krishantering —

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

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -162 334 000

01. Förvaltning 95 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 95 000

10. Beskattningen och Tullen 7 663 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) .......... —
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 6 463 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg .................................... 1 200 000

20. Tjänster för statssamfundet —

88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen -500 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -500 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 1 300 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 1 300 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen -17 000 000

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), avdrag ................. -17 000 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -800 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -800 000

80. Överföringar till landskapet Åland -3 642 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -642 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland 

(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -3 000 000

90. Stöd till kommunerna 550 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt 
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. —
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30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslags-
anslag), tillägg ................................................................................. 550 000

92. EU och internationella organisationer -150 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag .............. -150 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 29 614 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verk-
samhetsområdet 207 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 207 000

10. Allmänbildande utbildning -90 000

20. Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen och barndag-
vården (reservationsanslag 2 år), avdrag ......................................... -90 000

20. Yrkesutbildning —

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) . —

40. Högskoleundervisning och forskning 28 457 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 941 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag ....... -10 000 000
54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag), avdrag ............. -4 000 000
55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 39 469 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslags-

anslag), tillägg ................................................................................. 2 047 000

80. Konst och kultur 1 040 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 90 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 950 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -26 487 000

01. Förvaltning och forskning 636 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 56 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader  (reservationsanslag 2 år), tillägg 
550 000

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 30 000

10. Utveckling av landsbygden -31 000 000

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -3 000 000

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar 
(reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................... 1 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag ......... -29 000 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi 3 720 000

42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................ 3 400 000
62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år), 

tillägg ............................................................................................... 320 000

40. Naturresursekonomi 157 000

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år) 
—

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 157 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 29 056 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 15 665 000

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 17 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg .............................................. 15 648 000

10. Trafiknätet 3 342 000

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år) ......................... —
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77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) .................. —
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ................ 100 000
79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg ... 3 242 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 4 000 000

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjö-
transport (förslagsanslag), tillägg .................................................... 4 000 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 2 549 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 2 549 000

50. Forskning 3 500 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 3 500 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -74 089 000

01. Förvaltning 322 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -780 000

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s 
forskningsinfrastruktur (förslagsanslag) .......................................... 1 102 000

20. Närings- och innovationspolitik 36 355 000

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och 
tillväxt (reservationsanslag 3 år) ..................................................... —

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet 
(förslagsanslag), tillägg ................................................................... 44 355 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -8 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 2 800 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 2 800 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 64 000

05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 64 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -60 000 000

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 .............................................................................................. -60 000 000

60. Energipolitik -63 030 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................ -10 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag ....... -19 030 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -36 000 000
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) ............................................ 2 000 000

70. Integration 9 400 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg ............ 9 400 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 48 038 000

01. Förvaltning 838 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -162 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 300 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 700 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 80 000 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 80 000 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa -30 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg ............... 15 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag ........... -45 000 000

40. Pensioner 1 900 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ................................... 1 900 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård -4 700 000

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälso-
vården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), avdrag -4 700 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 78 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 78 000

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ... 78 000

10. Miljö- och naturvård —

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år) ..................... —
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år) ....... —
63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden 

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

Anslagens totalbelopp: 

1 661 000
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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 dras det av  135 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds närmast av återbäringar av källskatt på tidigare års
vinstudelningar.

2015 IV tilläggsb. -135 000 000
2015 II tilläggsb. 303 000 000
2015 budget 8 866 000 000
2014 bokslut 9 117 056 165
2013 bokslut 7 847 885 671
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

25.  Justitieministeriets förvaltningsområde

20. Utsökningsavgifter

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

2015 IV tilläggsb. 5 000 000
2015 budget 72 000 000
2014 bokslut 78 477 235
2013 bokslut 75 927 362

26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU 

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  8 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av nödfinansiering som kommissionen anvisat Finland ur
asyl-, migrations- och integrationsfonden.

2015 IV tilläggsb. 8 000 000
2015 budget 14 470 000
2014 bokslut 6 933 578
2013 bokslut 18 730 394

28.  Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  5 850 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att Statens säkerhetsfond läggs ned och intäktsförs i sta-
tens budgetekonomi.
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2015 IV tilläggsb. 5 850 000
2015 budget 1 100 000
2014 bokslut 20 947 512

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet dras det av  6 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att helhetsbedömningen av tullinkomster har precise-
rats.

2015 IV tilläggsb. -6 900 000
2015 budget 46 300 000
2014 bokslut 42 356 309
2013 bokslut 42 556 912

30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet dras det av  116 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att betalningstidtabellerna för miljöersättningar för jord-
bruket och ersättningar för stöd för ekologisk produktion samt ersättningar som främjar djurens
välbefinnande har ändrats och av att bedömningarna som gäller de utgifter som inflyter har pre-
ciserats när genomförandet har inletts under 2015. Beloppet av de inkomster som intäktsförs från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EFFLU) i statsbudgeten har i fråga om
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—
2020 preciserats sedan budgeten gjordes upp. Inkomsterna beräknas uppgå till ca 440 000 000 eu-
ro, varav förskottet utgör ca 23 597 000 euro. 

2015 IV tilläggsb. -116 000 000
2015 budget 556 000 000
2014 bokslut 71 974 106
2013 bokslut 312 342 697

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  2 105 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget utgör 1 230 000 euro en förhandsbetalning i anslutning till plane-
ringsprojektet Helsingfors—Riihimäki bandel som baserar sig på EU:s direkta byggstöd enligt
2014 års stödbeslut. Motsvarande tillägg har antecknats under moment 31.10.79.
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Av tillägget utgör 875 000 euro en förhandsbetalning för WINMOS-projektet (anskaffning av is-
brytare) som baserar sig på EU:s direkta byggstöd enligt 2014 års stödbeslut.

2015 IV tilläggsb. 2 105 000
2015 budget 8 192 000
2014 bokslut 49 814 135
2013 bokslut 28 945 198

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 510 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att auktioneringen av utsläppsrätter inom luftfarten som
planerats för åren 2012—2014 delvis har flyttats fram till 2015. På grund av den osäkra prisut-
vecklingen för utsläppsrätter är det svårt att beräkna auktioneringsinkomsterna för hela året.

2015 IV tilläggsb. 1 510 000
2015 budget 610 000
2014 bokslut 901 946
2013 bokslut 51 058

39.  Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

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

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att ordningsbotsbeloppen fördubblas från och med
1.9.2015.

2015 IV tilläggsb. 5 000 000
2015 budget 105 000 000
2014 bokslut 133 326 125
2013 bokslut 92 851 678
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  160 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Intäktsföringskalkylen för Senatfastigheter i budgeten för 2015 höjs från 210
miljoner euro till 370 miljoner euro. Höjningen är möjlig sedan Senatfastigher har sålt de aktier
i universitetsfastighetsbolag som Senatfastigheter har förvaltat.

Enligt statsrådets beslut intäktsförs 2015, i överensstämmelse med Senatfastigheters resultat för
2014, 150 miljoner euro i stället för 210 miljoner euro såsom tidigare beräknats. 

Dessutom har Senatfastigheter undertecknat köpebreven över försäljningen av aktiestocken i
Aalto Universitetsfastigheter Ab och Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universi-
tetsfastigheter Ab och riksdagen har i juni godkänt försäljningen. Köpesumman för aktierna be-
talades i augusti 2015. Köpesumman uppgår till sammanlagt ca 217 miljoner euro, och den in-
täktsförs i statsbudgeten tillsammans med ränteintäkterna för den.

2015 IV tilläggsb. 160 000 000
2015 budget 330 000 000
2014 bokslut 270 000 000
2013 bokslut 240 000 000
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  103 425 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en förtidsåterbetalning av ett refinansieringslån för
export.

2015 IV tilläggsb. 103 425 000
2015 budget 336 000 000
2014 bokslut 543 157 624
2013 bokslut 191 943 706

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av  31 329 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
31 329 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 5 291 437 000 euro år
2015. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
5 241 437 000 euro år 2015.

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster 5 291
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 241
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2015 IV tilläggsb. -31 329 000
2015 III tilläggsb. 50 519 000
2015 II tilläggsb. 55 939 000
2015 I tilläggsb. 445 469 000
2015 budget 4 720 839 000
2014 bokslut 5 554 308 684
2013 bokslut 6 419 515 623
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A N S L A G

Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  145 000  euro. 

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Avdraget under punkt 1. i dispositionsplanen föranleds av justeringar av resur-
serna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet.
Det föreslås att resursöverföringarna sker i enlighet med följande tabell:

Avdrag i dispositionsplanen (euro)

I
tilläggsbudgeten

IV
tilläggsbudgeten

Ändrad
dispositionsplan

1.Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvalt-
nings- och sakkunniguppgifter (fr.o.m. 1.3.2015) 104 712 000 -145 000 104 567 000

2.Statsrådets kanslis övriga utgifter 10 000 000 - 10 000 000
Sammanlagt 114 712 000 -145 000 114 567 000
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2015 IV tilläggsb. -145 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 114 712 000
2014 bokslut 33 603 000
2013 bokslut 32 160 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  302 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mervärdesskattebeloppet för köpta
tjänster kommer att vara större än beräknat när centraliseringen av statsrådets gemensamma för-
valtnings- och sakkunnigtjänster har genomförts. 

2015 IV tilläggsb. 302 000
2015 budget 16 698 000
2014 bokslut 3 656 851
2013 bokslut 3 729 715

90.  Övriga utgifter

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras som följer:

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader för högst sex årsverken som beredningen av 100-årsju-
bileet för Finlands självständighet kräver

2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen
och genomförandet av jubileumsåret.

Överföring av anslaget (1 000 euro)

Lönejusteringar och andra rättelser (innehåller i tillägg en överföring av 2 årsverken) 
(överföring till moment 24.01.01) -553
Lönejusteringar (överföring till moment 26.01.01) -104
Lönejusteringar (överföring till moment 27.01.01) 23
Lönejusteringar (överföring till moment 28.01.01) -95
Lönejusteringar (överföring till moment 29.01.01) -207
Lönejusteringar (överföring till moment 30.01.01) -56
Lönejusteringar (överföring till moment 31.01.01) -17
Lönejusteringar och anskaffning av möbler (överföring från moment 32.01.01) 780
Lönejusteringar och anskaffning av möbler (överföring från moment 33.01.01) 162
Lönejusteringar (överföring till moment 35.01.01) -78
Sammanlagt -145
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F ö r k l a r i n g :  Ändringen av motiveringen till momentet gör det möjligt att genomföra upp-
handling mot vederlag och dessutom att betala vederlagsfritt statsunderstöd enligt prövning från
anslaget under momentet. 

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 2 000 000
2014 bokslut 1 100 000
2013 bokslut 100 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  553 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet och av andra rättelser (inklusive ett avdrag för överföring av 2 årsverken).

2015 IV tilläggsb. 553 000
2015 I tilläggsb. 325 000
2015 budget 233 201 000
2014 bokslut 217 061 000
2013 bokslut 200 551 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

I
tilläggs-

budgeten

II
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggs-

budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

01. Utgifter för utbildnings- och bered-
skapstiden för EU:s stridsgrupper 1 020 000 - - - 1 020 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 
Liberia (UNMIL-insatsen) 260 000 +18 000 - - 278 000

04. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 177 000 -17 000 - - 2 160 000

05. Gemensamma utgifter 5 226 000 - +250 000 - 5 476 000
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F ö r k l a r i n g :  Till dispositionsplanen fogas en punkt 19. Utgifter för EUNAVFOR MED-in-
satsen på Medelhavet, som föreslås ett anslag på 622 000 euro. Som planeringsgrund har använts
en insats över en period på 12 månader omfattande 10 soldater från och med augusti 2015. De
anslag som behövs täcks med anslag under punkt 09. i dispositionsplanen.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 5 847 000
2015 budget 52 780 000
2014 bokslut 54 215 220
2013 bokslut 43 502 995

06. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka i Bosnien och Hercegovina 
(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 987 000 -6 000 - - 981 000

08. Resolute Support-insatsen, 
Afghanistan 10 249 000 - - - 10 249 000

09. I reserv för merutgifter för pågående 
insatser eller för förlängning av dem, 
för eventuella nya krishanterings-
insatser samt för andra utgifter för 
krishantering 400 000 +5 852 000 -3 350 000 -622 000 2 280 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000 - - - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Somalia 1 149 000 - - - 1 149 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Libanon 27 318 000 - - - 27 318 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen 

EUTM Mali 1 145 000 - - - 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali 

(MINUSMA) 790 000 - - - 790 000
17. Utgifter för insatsen i Centralafrikan-

ska republiken (EUFOR RCA) 1 348 000 - - - 1 348 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak - - +3 100 000 - 3 100 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-in-

satsen på Medelhavet - - - +622 000 622 000
Sammanlagt 52 780 000 +5 847 000 - - 58 627 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

I
tilläggs-

budgeten

II
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggs-

budgeten

Ändrad
dispositions-

plan
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90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till att täcka de kalkylerade kurs-
skillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som an-
vänds inom staten och bankernas officiella dagskurser.

F ö r k l a r i n g :  Ändringen föranleds av att statsförvaltningens ekonomiförvaltningssystem
Kieku tas i bruk inom utrikesministeriets förvaltningsområde.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 1 000 000
2014 bokslut -94 205
2013 bokslut 981 948
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 25.01.05 och föranleds av de tilläggsut-
gifter som orsakas Rättsregistercentralen av totalreformen av upphandlingslagen.

2015 IV tilläggsb. -100 000
2015 budget 22 775 000
2014 bokslut 27 661 000
2013 bokslut 26 842 000

04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av över-
föringsutgifter till Institutet för kriminologi och rättspolitik.

F ö r k l a r i n g :  Rättspolitiska forskningsinstitutet flyttades den 1 januari 2015 till Helsingfors
universitet och ändrade namn till Institutet för kriminologi och rättspolitik. För stärkande av den
rättspolitiska forskningen föreslås att institutet ska få tillgång till det anslag på 320 000 euro som
överförts från Rättspolitiska forskningsinstitutet år 2014.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 628 000
2014 bokslut 2 071 000
2013 bokslut 2 062 000
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05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en överföring från moment 25.01.01 och föranleds av de
tilläggsutgifter som orsakas Rättsregistercentralen av totalreformen av upphandlingslagen.

Ett mål med reformen är att upphandlingsenheten för utredande av obligatoriska kriterier för ute-
slutande av anbudsgivare vid ett anbudsförfarande ska kräva en redogörelse för den brottsliga
bakgrunden för personerna i ledningen för det bolag som vunnit anbudsförfarandet. Tillhandahål-
landet av en sådan redogörelse kräver ändringar i Rättsregistercentralens brottsregistersystem.
Ändringarna föranleder tilläggsutgifter på 100 000 euro för Rättsregistercentralen under inneva-
rande år. 

2015 IV tilläggsb. 100 000
2015 budget 3 359 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas för avlönande av personal
motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 295 000
2014 bokslut 251 000
2013 bokslut 207 000

10.  Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (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 som anknyter till asylsökandes
rättsskydd. 

2015 IV tilläggsb. 150 000
2015 I tilläggsb. 116 000
2015 budget 247 710 000
2014 bokslut 260 048 000
2013 bokslut 254 587 000
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50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  23 100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet ärenden som gäller rättshjälp
för asylsökande ökat samt av att rättegångskostnadernas belopp ökat. 

2015 IV tilläggsb. 23 100 000
2015 budget 45 020 000
2014 bokslut 60 456 245
2013 bokslut 57 817 023
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  104 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

2015 IV tilläggsb. 104 000
2015 I tilläggsb. -295 000
2015 budget 16 409 000
2014 bokslut 21 774 000
2013 bokslut 21 460 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 000 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till nödfi-
nansiering av utgifter som föranleds av flyktingsslussen i Torneå och andra motsvarande utgifter
som föranleds av mottagande av asylsökande som godkänts av EU högst till det belopp som EU
betalar till Finland i form av AMIF-fondens (EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond) nöd-
finansiering. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av den nödfinansiering som EU betalar till Finland för ut-
gifter för asyl.

EU beräknas bevilja Finland 8 000 000 euro i form av nödfinansiering ur EU:s AMIF-fond år
2015.

2015 IV tilläggsb. 8 000 000
2015 budget 6 288 000
2014 bokslut 10 480 000
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20.  Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  15 577 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 15 577 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det tidigare budgeterade anslaget
återbudgeteras.

Den sista andelen på 15 577 000 euro av det anslag som beviljats för anskaffning av Super Puma-
helikoptrar är 2013 års anslag och tiden för anslaget går ut vid utgången av 2015. Leveransen för-
dröjs av orsaker som är oberoende av Gränsbevakningsväsendet och betalningen av slutraten flyt-
tas till 2016.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2015 IV tilläggsb. 15 577 000
2015 I tilläggsb. 2 500 000
2015 budget 12 310 000
2014 bokslut 750 000
2013 bokslut 96 500 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 26.30.02 och föranleds av omfördelning
av det anslag som har beviljats i budgeten för 2015 för ordnande av en extra kurs för jourhavande
vid nödcentraler.

2015 IV tilläggsb. -800 000
2015 budget 14 398 000
2014 bokslut 16 362 000
2013 bokslut 13 659 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader till följd av att ibruktagande
av det nya nödcentralsdatasystemet (Erica) fördröjs och av tryggande av en ostörd nödcentral-
sverksamhet. Av tillägget utgör 800 000 euro en överföring från moment 26.30.01.
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2015 IV tilläggsb. 1 600 000
2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. -436 000
2015 budget 55 590 000
2014 bokslut 70 157 000
2013 bokslut 68 857 000

40.  Invandring

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  40 246 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet asylsökande har ökat.

Den ordinarie budgeten för 2015 baserade sig på bedömningen att antalet asylsökande kommer
att uppgå till 3 000—3 500 år 2015. Antalet asylsökande beräknas uppgå till sammanlagt
30 000—40 000 år 2015. Av den anledningen kommer antalet förläggningar och dessutom för-
läggningarnas inkvarteringskapacitet att ökas. Mottagningstjänster för personer som söker inter-
nationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 §
i mottagningslagen (746/2011). Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och an-
dra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för
de kostnader det innebär.

2015 IV tilläggsb. 40 246 000
2015 II tilläggsb. 19 500 000
2015 I tilläggsb. 146 000
2015 budget 25 852 000
2014 bokslut 43 984 404
2013 bokslut 35 601 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  13 106 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet asylsökande har ökat.

Den ordinarie budgeten för 2015 baserade sig på bedömningen att antalet asylsökande kommer
att uppgå till 3 000—3 500 år 2015. Antalet asylsökande beräknas uppgå till sammanlagt
30 000—40 000 år 2015. Personer som söker internationellt skydd, personer som får tillfälligt
skydd och offer för människohandel som inte har sådan hemkommun i Finland som avses i lagen
om hemkommun, beviljas mottagningspenning i syfte att trygga en oundgänglig försörjning och
för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand om personen är i behov av stöd och
inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas
barn utan vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning. Mottagningspenningen
för ensamstående är 316,07 euro i månaden i förläggningar utan måltidsservice och 92,64 euro i
månaden i förläggningar med måltidsservice. 
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2015 IV tilläggsb. 13 106 000
2015 budget 8 584 000
2014 bokslut 9 917 930
2013 bokslut 15 995 475
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  23 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 och föranleds av justeringar av
resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvaltnings-
enhet.

2015 IV tilläggsb. -23 000
2015 budget 16 245 000
2014 bokslut 20 183 000
2013 bokslut 20 145 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  900 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget också får användas högst
4 800 000 euro till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som för-
anleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av
försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra
motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av säkerställandet av utbildningsflygtimmarna i fråga om
flygvapnets Hornet-materiel.

2015 IV tilläggsb. 900 000
2015 I tilläggsb. -5 020 000
2015 budget 1 843 060 000
2014 bokslut 1 863 259 000
2013 bokslut 1 784 193 000
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18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  55 115 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget också får användas
högst 55 115 000 euro för betalning av utgifter för anskaffning av ett minröjningsfartyg för ma-
rinen samt ett övervakningsflygplan  för flygvapnet och tunga raketkastare.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 55 115 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en återbudgetering av anslagen för tidigare beviljade be-
ställningsfullmakter. 

Av det reservationsanslag 2013 som gäller beställningsfullmakterna för PVKEH 2006, PVKEH
2010 och PVKEH 2011 återtas ett eurobelopp som motsvarar det tillägg som föranleds av åter-
budgeteringen eftersom leveransen av minröjningsfartyg för marinen samt av övervakningsflyg-
plan  för flygvapnet och tunga raketkastare har försenats. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av ovannämnda ändringar ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt

 fr.o.m.
 2015

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 4 839 14 175 9 800 19 100 47 914
Beställningsfullmakten för utvecklande av 
service- och flygbasbaserade system för 
helikoptrar (HTH) 580 580
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 15 128 24 107 39 235
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 48 710 22 042 15 000 85 752
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 45 000 79 380 10 000 134 380
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 98 861 132 250 59 900 291 011
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, 
produktutveckling och projektberedning 2013 
(TTK-PROTO 2013) 9 980 8 160 18 140
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 100 700 97 600 71 300 58 000 75 000 402 600
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 323 798 377 714 166 000 77 100 75 000 1 019 612
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2015 IV tilläggsb. 55 115 000
2015 I tilläggsb. -2 362 000
2015 budget 416 810 000
2014 bokslut 427 561 000
2013 bokslut 656 871 000

30.  Militär krishantering

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

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell utveck-
ling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 35 375 69 050 65 850 16 825 17 700 204 800

Fullmakter sammanlagt 359 173 446 764 231 850 93 925 92 700 1 224 412

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

2015 2016 2017 2018 2019—

Samman-
lagt

 fr.o.m.
 2015

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

I
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggs-

budgeten
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Kosovo (KFOR-insatsen) 993 000 - -59 000 934 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka 
i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/
ALTHEA-insatsen) 275 000 - -61 000 214 000

03. Utgifter för militärobservatörs-
verksamheten 3 355 000 - -887 000 2 468 000

04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 612 000 - -3 000 000 4 612 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak - - +8 700 000 8 700 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Liberia (UNMIL-insatsen) 47 000 - - 47 000
07. Gemensamma utgifter för krishanterings-

insatser 6 063 000 - - 6 063 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor 

för krishantering 9 500 000 - -8 430 000 1 070 000
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F ö r k l a r i n g :  Till dispositionsplanen fogas en punkt 05. Utgifter för utbildningsinsatsen i
Irak, som anvisas ett anslag på 8 700 000 euro och en punkt 10. Utgifter för EUNAVFOR MED-
insatsen i Medelhavet, som föreslås ett anslag på 303 000 euro. För insatsen i Irak har som pla-
neringsgrund använts en insats över en period på ca åtta månader omfattande 50 soldater och för
insatsen i Medelhavet en insats över en period på högst 12 månader omfattande högst 10 soldater.
Dessutom ökas anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen med 4 000 000 euro på grund av de
preciserade planeringsgrunderna för insatsen i Libanon. De anslag som behövs täcks med anslag
under punkt 20. i dispositionsplanen.

Från anslagen under punkterna 01., 02., 03., 04. och 08. i dispositionsplanen dras det av samman-
lagt 12 437 000 euro och motsvarande tillägg förs till anslaget under punkt 20. i dispositionspla-
nen.

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

09. Utgifter under utbildningstiden för löner, 
flyttning och boende för EU:s stridsgrup-
per samt för överföringsersättningar 181 000 - - 181 000

10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i 
Medelhavet - - +303 000 303 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 
Somalia 310 000 - - 310 000

13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000 - - 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i 

Libanon 6 316 000 - +4 000 000 10 316 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Mali 513 000 - - 513 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali 

(MINUSMA) 240 000 - - 240 000
19. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Cen-

tralafrikanska republiken (EUFOR RCA) 1 040 000 - - 1 040 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insat-

ser eller för förlängning av dem, för utgif-
ter som föranleds av den internationella 
helikopterfonden, av deltagande i nordiska 
Base Camp-poolen, av deltagande i samt 
för eventuella nya krishanteringsinsatser 
samt för andra utgifter för krishantering 1 863 000 +8 864 000 -566 000 10 161 000

Sammanlagt 38 558 000 +8 864 000 - 47 422 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan

I
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggs-

budgeten
Ändrad

dispositionsplan
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2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 8 864 000
2015 budget 38 558 000
2014 bokslut 57 266 000
2013 bokslut 61 478 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  95 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

2015 IV tilläggsb. 95 000
2015 I tilläggsb. 2 400 000
2015 budget 29 939 000
2014 bokslut 39 971 000
2013 bokslut 38 823 000

10.  Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det 2015 får ingås avtal om den oanvända delen av den
fullmakt för 2014 för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av be-
skattningssystemen till ett belopp av högst 32 370 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Skatteförvaltningen har berett en reform av sin övergripande arkitektur som in-
begriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen
baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Denna reform, där man utnytt-
jar inbyggd programvara, bedöms bäst trygga en störningsfri verksamhet på lång sikt inom be-
skattningen. 
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Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 2 500 000
2015 budget 410 566 000
2014 bokslut 463 123 000
2013 bokslut 431 378 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  6 463 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till lokal-
och räntekostnader till följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2015:20 om omfatt-
ningen av de övervakningsutrymmen som med stöd av 20 § i tullagen ska överlåtas till Tullen
utan ersättning samt till finansieringen av den reform av tullklareringens datasystem som unio-
nens tullkodex och dess genomförandeförordning kräver.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 3 280 000 euro av retroaktiva hyror inklusive förse-
ningsräntor som ska betalas till Helsingfors Hamn. Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut
HFD:2015:20 meddelat sitt avgörande om meningsskiljaktigheterna mellan Tullen och Helsing-
fors Hamn som gällde sådana avgiftsfria utrymmen i Nordsjö hamn som avses i 20 § i tullagen
och som Tullen av trafikplatsens innehavare har fått använda utan ersättning. Enligt HFD:s avgö-
rande har en del av de avgiftsfria utrymmen som Tullen förfogat över inte varit sådana övervak-
ningsutrymmen som avses i 20 § i tullagen. Helsingfors Hamn har därför rätt att ta ut verklig hyra
inklusive förseningsränta från och med den tidpunkt då ärendet har blivit tvistigt efter att Nordsjö
hamn togs i bruk (från och med december 2008).

Av tilläggsanslaget föranleds 2 600 000 euro av att genomförandet av reformen av tullklarering-
ens datasystem tidigareläggs.

Av tilläggsanslaget föranleds 583 000 euro av en effektiverad tullövervakning inom Torneå tulls
område.

2015 IV tilläggsb. 6 463 000
2015 I tilläggsb. 310 000
2015 budget 164 003 000
2014 bokslut 166 359 000
2013 bokslut 167 475 000

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

2013—2014 2015 2016—

Sammanlagt
från och med

2013

Förbindelser som ingåtts före 2015 11 960 14 907 49 755 76 622
Förbindelser år 2015 - 2 275 30 095 32 370
Utgifter sammanlagt 11 960 17 182 79 850 108 992
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63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 200 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av finansministeriets beslut av 2012 om mervärdesskatte-
lättnad.

2015 IV tilläggsb. 1 200 000
2015 budget 3 200 000
2014 bokslut 4 603 049
2013 bokslut 4 169 592

20.  Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter

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

— fastighet nr 91-4-72-16 i Helsingfors och byggnader och konstruktioner på den till GNFIN Bu-
levardi Oy (ShelCo 64 Oy, 2660984-2) för en köpesumma på 12 500 000 euro och i övrigt på de
villkor som Senatfastigheter bestämmer, och

— fastighet nr 91-4-213-12 i Helsingfors och byggnader och konstruktioner på den till GNFIN
Antinkatu Oy (ShelCo 63 Oy, 2660974-6) för en köpesumma på 23 800 000 euro och i övrigt på
de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Den fastighetsförmögenhet som den första fullmakten gäller finns på Alberts-
gatan 25 i Helsingfors och har en landareal på ca 1 898 m2. Byggnaderna och konstruktionerna
på fastigheten har en sammanlagd area på ca 14 400 brm2. Under försäljningsprocessen, som ba-
serade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten
12 500 000 euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.

Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller finns på Anttigatan 1 i Helsingfors
och har en landareal på ca 1 800 m2. Byggnaderna och konstruktionerna på fastigheten har en
sammanlagd area på ca 15 600 brm2. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet an-
budsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 23 800 000 euro, vilket motsva-
rar fastighetens verkliga värde.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 II tilläggsb. —
2015 budget —
2014 bokslut —
2013 bokslut —
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30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en återbetalning till moment 28.40.02 av en överföring
på 500 000 euro i den tredje tilläggsbudgeten för 2014. 

I den tredje tilläggsbudgeten för 2014 gjordes överföringen för att täcka tilläggskostnaderna för
projektet för ibruktagandet en ny verksamhetsmodell för Befolkningsregistercentralens certifi-
kattjänster. I den propositionen konstaterades också att överföringen är av engångsnatur och att
den senare ska återbetalas till moment 28.40.02.

2015 IV tilläggsb. -500 000
2015 I tilläggsb. 170 000
2015 budget 8 314 000
2014 bokslut 10 516 000
2013 bokslut 9 819 000

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 500 000 euro av en återbetalning från moment 28.30.03
av en överföring i den tredje tilläggsbudgeten för 2014.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2014 gjordes överföringen för att täcka tilläggskostnaderna för
projektet för ibruktagandet en ny verksamhetsmodell för Befolkningsregistercentralens certifi-
kattjänster. I den propositionen konstaterades också att överföringen är av engångsnatur och att
den senare ska återbetalas från moment 28.30.03.

Av tillägget utgör 800 000 euro en överföring från moment 28.70.20 för datasystemskostnader
för magistraternas elektroniska tjänstehelheten (MERP).

2015 IV tilläggsb. 1 300 000
2015 I tilläggsb. 100 000
2015 budget 31 092 000
2014 bokslut 31 917 000
2013 bokslut 32 749 000
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60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  17 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en betydande minskning av den utbildningsersättning
som 2015 ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Antalet ansökningar om utbildningser-
sättning har varit tydligt färre än beräknat. Därför blir också ersättningen till arbetslöshetsförsäk-
ringsfonden mindre än beräknat.

2015 IV tilläggsb. -17 000 000
2015 I tilläggsb. 25 000 000
2014 bokslut 12 328 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 28.40.02 för datasystemskostnader för
magistraternas elektroniska tjänstehelheten (MERP).

2015 IV tilläggsb. -800 000
2015 I tilläggsb. -2 080 000
2015 budget 12 535 000
2014 bokslut 17 810 000
2013 bokslut 40 705 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  642 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 148 000 euro som föranleds
av att de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2015 som hänför sig till självstyrelselagen för
Åland (1144/1991), och som avdrag beaktats 790 000 euro som föranleds av den slutliga utjäm-
ning för 2014 som fastställts av Ålandsdelegationen. 
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2015 IV tilläggsb. -642 000
2015 III tilläggsb. 27 000
2015 II tilläggsb. -4 000
2015 I tilläggsb. -162 000
2015 budget 221 145 000
2014 bokslut 215 807 393
2013 bokslut 209 391 832

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

Under momentet dras det av  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år
2014 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.

2015 IV tilläggsb. -3 000 000
2015 budget 13 000 000
2014 bokslut 11 458 227
2013 bokslut 10 311 180

90.  Stöd till kommunerna

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

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 1 100 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Återtagandet av anslaget föranleds av ett minskat behov av anslag för de pla-
nerade projekten. I anslaget under moment 28.90.30 föreslås ett tillägg på 550 000 euro, vilket
motsvarar den andel av det nu återtagna anslaget som tidigare överförts från momentet. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04. 

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 9 465 000
2014 bokslut 16 995 000
2013 bokslut 16 995 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  550 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en återföring från moment 28.90.20 och gäller återtagandet av det
anslag under momentet som beviljats för 2013.
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2015 IV tilläggsb. 550 000
2015 budget 8 500 317 000
2014 bokslut 8 629 502 931
2013 bokslut 8 676 001 810

92.  EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  150 000 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att effekten av EU:s sjunde tilläggsbudget för 2014 på
den nationella budgeten infaller 2015 och av att EU:s inkomster av blandad natur har ökat. Beho-
vet av avdrag grundar sig på sådana betydande BNI-justeringar av nationalräkenskaperna som
gjordes 2014 och som gällde tidigare år. I flera EU-länder gjordes justeringarna efter att reserva-
tionerna i samband med ibruktagandet av det reviderade europeiska nationalräkenskapssystemet
(ENS) 2010 för statistikföring återtagits. Slutresultatet var att Finland kompenserades med sam-
manlagt ca 180 miljoner euro, varav 34 miljoner euro intäktsfördes redan under 2014. Resten
återbetalades i februari 2015 och beaktas enligt förslaget i denna tilläggsbudgetproposition.

2015 IV tilläggsb. -150 000 000
2015 I tilläggsb. -10 000 000
2015 budget 1 965 000 000
2014 bokslut 1 981 962 642
2013 bokslut 2 027 689 677
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhets-
området

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  207 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

2015 IV tilläggsb. 207 000
2015 budget 20 645 000
2014 bokslut 27 776 000
2013 bokslut 27 624 000

10.  Allmänbildande utbildning

20. Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet dras det av  90 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Genom avdraget kompenseras behovet av tilläggsanslag under moment
29.80.01. 

2015 IV tilläggsb. -90 000
2015 budget 10 697 000
2014 bokslut 12 717 000
2013 bokslut 12 818 000
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20.  Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget också får användas högst 2 400 000 euro för
en minskning av den avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 

F ö r k l a r i n g :  Maximibeloppet av prisstödet för företagsekonomisk verksamhet vid Centret
för sjösäkerhetsutbildning justeras så att det motsvarar den skillnad mellan särskilda utgifter och
inkomster som orsakas av verksamheten.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 6 314 000
2014 bokslut 8 494 000
2013 bokslut 8 553 000

40.  Högskoleundervisning och forskning

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  941 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget också får användas
941 000 euro för tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för Konsumentforskningscentralen
vid Helsingfors universitet. 

F ö r k l a r i n g :   Verksamheten vid Konsumentforskningscentralen överfördes till Helsingfors
universitet vid ingången av 2015.  Tilläggsanslaget utgör en återbudgetering av det oanvända an-
slag under moment 32.40.04 som beviljades för Konsumentforskningscentralens omkostnader
2014 och som har återtagits. 

2015 IV tilläggsb. 941 000
2015 budget 1 904 269 000
2014 bokslut 1 894 935 000
2013 bokslut 1 862 922 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på ändringar i den tidsmässiga fördelningen av de utbetalningar
som baserar sig på fullmaktsbesluten. 
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2015 IV tilläggsb. -10 000 000
2015 I tilläggsb. -12 000 000
2015 budget 139 097 000
2014 bokslut 143 809 000
2013 bokslut 238 565 000

54. Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget beror på ändringar i den tidsmässiga fördelningen av de utbetalningar
som baserar sig på fullmaktsbesluten.

2015 IV tilläggsb. -4 000 000
2015 budget 14 631 000

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  39 469 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget får användas 

3) 31 860 000 euro för yrkeshögskolornas mervärdesskattekostnader för hyror under åren 2014
och 2015 som beror på ändringen av 30 § i mervärdesskattelagen 

4) 7 609 000 euro för ersättningar för den mervärdesskatt för investeringskostnader som privata
yrkeshögskolor har betalat 2014.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsanslag föranleds 31 860 000 euro av yrkeshögskolornas
mervärdesskattekostnader för hyror under 2014 och 2015 samt 7 609 000 euro av ersättningen för
den mervärdesskatt för investeringskostnader som betalades av privata yrkeshögskolor 2014, vil-
ka beror på ändringen av 30 § i mervärdesskattelagen. 

2015 IV tilläggsb. 39 469 000
2015 budget 861 787 000
2014 bokslut 402 356 776
2013 bokslut 421 106 117

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 047 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av förändringar i internationella organisa-
tioners medlemsavgifter, särskilt av att den medlemsavgift som tas ut av Europeiska organisatio-
nen för kärnforskning (CERN) har höjts på grund av förändringar i valutakurser. 

2015 IV tilläggsb. 2 047 000
2015 budget 17 415 000
2014 bokslut 17 339 644
2013 bokslut 17 434 550
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80.  Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  90 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av ändring av lokaler samt av anskaffning
i samband med detta. 

2015 IV tilläggsb. 90 000
2015 I tilläggsb. 70 000
2015 budget 4 382 000
2014 bokslut 4 601 000
2013 bokslut 4 908 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  950 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av dockningen och iståndsättningen av
museiisbrytaren Tarmo. 

2015 IV tilläggsb. 950 000
2015 budget 3 149 000
2014 bokslut 3 800 000
2013 bokslut 4 000 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan IV tilläggsbudgeten

Ändrad
dispositionsplan

1. Museiverket 799 000 +950 000 1 749 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 2 350 000 - 2 350 000
Sammanlagt 3 149 000 +950 000 4 099 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning och forskning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  56 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

2015 IV tilläggsb. 56 000
2015 budget 23 818 000
2014 bokslut 29 843 000
2013 bokslut 30 951 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader  (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  550 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Anpassningen av Naturresursinstitutets verksamhet på det sätt som krävs på
grund av de minskande anslagen innefattar bl.a. en ökning av verksamhetens produktivitet.  Cen-
trala åtgärder för att öka produktiviteten är den överföring av samlingar av växtgenetiska resurser
som hänför sig till att verksamhetsställenas struktur förtätas samt utvecklandet av förvaringsme-
toderna, och för att säkerställa dessa föreslås det ett tillägg på 550 000 euro under momentet. 

 De arealer som Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi har haft i sin besittning
(cirka 130 ha) såldes den 30 december 2014 och beloppet på 559 000 euro intäktsfördes under
moment 12.30.99.  

2015 IV tilläggsb. 550 000
2015 budget 90 442 000
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66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  30 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget ska användas för att täcka den ökning av medlemsavgifter och finan-
sieringsandelar som jord- och skogsbruksministeriet betalar på grund av förändringar i valutakur-
ser. 

2015 IV tilläggsb. 30 000
2015 budget 3 714 000
2014 bokslut 4 114 000
2013 bokslut 3 514 000

10.  Utveckling av landsbygden

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget uppgår till 18 000 000 euro och det behövs uppskattningsvis
15 000 000 euro, och därför kan anslaget minskas med 3 000 000 euro. Minskningen föranleds
främst av den låga räntenivån.

2015 IV tilläggsb. -3 000 000
2015 I tilläggsb. -14 800 000
2015 budget 32 800 000
2014 bokslut 12 516 618
2013 bokslut 11 251 114

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till temporärt natio-
nellt tilläggsstöd i enlighet med lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001); stödet är avsett att underlätta gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning i det för-
sämrade ekonomiska läget. 

F ö r k l a r i n g :  I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksda-
gen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jord-
bruket och trädgårdsodlingen. I den tredje tilläggsbudgeten för 2015 har anvisats ett anslag på 19
miljoner euro för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar. Kommissionen har beslutat
att anvisa krisstöd som EU finansierar i sin helhet på sammanlagt 8,9 miljoner euro till Finland.
Medel för detta finns under moment 30.20.41. Ovannämnda tilläggsstöd är dock enligt nuvarande
uppskattningar inte tillräckliga, varför det föreslås ett tillägg på 1 000 000 euro under momentet,
varvid totalbeloppet för ovan avsedda stöd som i sin helhet finansieras nationellt och som anvisas
för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar i enlighet med regeringens tredje tilläggs-
budgetproposition för 2015 uppgår till 20 miljoner euro.
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2015 IV tilläggsb. 1 000 000
2015 III tilläggsb. 19 000 000
2014 bokslut 20 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygds-
utvecklingen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  29 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget uppgår till 33 120 000 euro. Eftersom anslagsbehovet uppskattas
vara 4 120 000 euro kan anslaget minskas med 29 000 000 euro. Utbetalningen av företags- och
projektstöden ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för programperi-
oden 2014—2020 samt det tekniska biståndet i anslutning till det inleds inte under 2015 på det
sätt som antogs i den första tilläggsbudgeten för 2015.

2015 IV tilläggsb. -29 000 000
2015 I tilläggsb. -22 000 000
2015 budget 55 120 000
2014 bokslut 365 494

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 400 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2013 återtas 3 400 000 euro.

Anslagsminskningar (mn euro)

Program Budget

I
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggsbudget-
propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden 
i Fastlandsfinland (programperioden 
2014—2020) sammanlagt 55,020 -22,000 -29,400 3,620
— varav tekniskt bistånd 4,200 - -3,200 1,000
Programkorrigeringar 0,100 - 0,400 0,500
Alla sammanlagt 55,120 -22,000 -29,000 4,120

Beräknad fördelning av anslagen (mn euro) 

Budget

I
tilläggs-

budgeten

IV
tilläggsbudget-
propositionen Sammanlagt

Sammanlagt, varav 55,120 -22,000 -29,000 4,120
— EU:s andel 24,973 -10,000 -14,133 0,840
— Statlig medfinansiering 30,147 -12,000 -14,867 3,280
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F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget utgör en återbudgetering av anslag som återtagits och avsik-
ten är att det ska användas för ersättande av skördeskador 2015.

Väderförhållandena ledde till att sådden försenades i hela landet och att odlingsväxter inte kunde
anläggas på en del arealer. Överskottet av blöta förstörde växtligheten. Växtlighetens utveckling
försenades även på grund av den låga medeltemperaturen. Bärgningen skjuts upp till en tidpunkt
som är onormal, sen och ogynnsam med tanke på bärgningen samt riskabel på grund av väderför-
hållandena. Ersättningssystemet för skördeskador upphör vid utgången av 2015. Eftersom det an-
slag på 3 400 000 euro som har överförts från 2014 kan användas för ersättningar för skördeska-
dor 2015, uppgår de disponibla medlen till 6 800 000 euro efter tilläggsanslaget. Genom tilläggs-
anslaget säkerställer man att det finns ett tillräckligt anslag för att ersätta alla de skador som
uppkommit under tiden för ersättningssystemet. De slutliga uppgifterna om antalet skördeskador
år 2015 finns att tillgå i februari—mars 2016. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2015 IV tilläggsb. 3 400 000
2015 budget 230 000
2014 bokslut 3 722 400
2013 bokslut 6 890 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  320 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av statsunderstöd
uppgående till högst 5 200 000 euro för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktions-
djur som dött på gårdarna (SRF 96/2010). 

F ö r k l a r i n g :  För de nödvändiga kostnader som orsakas av uppsamling och bortskaffande av
produktionsdjur som dött på gårdarna behövs det uppskattningsvis 320 000 euro mer än vad det
har anvisats i statsbudgeten. På grund av att gårdarna ökar i storlek ökar andelen döda produk-
tionsdjur som ska samlas upp i enlighet med kraven i lagstiftningen jämfört med tidigare, varvid
även behovet av statsunderstöd ökar. 

2015 IV tilläggsb. 320 000
2015 budget 5 580 000
2014 bokslut 5 523 703
2013 bokslut 5 424 217

40.  Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för
anställning av personal motsvarande högst 15 årsverken. 
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F ö r k l a r i n g :  En ändamålsenlig användning av anslaget förutsätter en större arbetsinsats än
beräknat av statens ämbetsverk. 

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 9 010 000
2014 bokslut 2 539 743
2013 bokslut 2 289 000

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  157 000  euro.

F ö r k l a r i n g :   Behovet av ett tilläggsanslag föranleds av de ägarersättningar för spöfiske-
avgifter som ska återbäras till vattenområdenas ägare på basis av 89 a § i lagen om fiske (286/
1982). 

Vid dimensioneringen av anslaget i statsbudgeten för 2015 har man beaktat ett belopp på
3 048 000 euro av de spöfiskeavgifter som ska återbäras till vattenområdenas ägare, vilket base-
rade sig på det uppskattade inkomstbeloppet av de avgifter som antecknades 2014 under moment
12.30.44. Utfallet av spöfiskeavgifterna 2014 uppgick till 3 355 000 euro. När detta minskas med
de utgifter på 150 000 euro som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknas föranleda staten år
2014, uppgår det belopp som ska betalas till vattenområdenas ägare till 3 205 000 euro. 

2015 IV tilläggsb. 157 000
2015 budget 9 577 000
2014 bokslut 9 406 296
2013 bokslut 8 981 146
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för avskrivning av ute-
stående räntefordringar på bolaget TAP-Yhtiöt Oy.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

Trafikministeriet beviljade bolaget TAP-Yhtiöt Oy ett kapitallån på 484 630,88 euro den 27 mars
1998. Efter det att bolaget gått i konkurs den 17 maj 2006 och konkursboet upphört den 12 febru-
ari 2010 kvarstod den obetalda delen av kapitallånet omfattande 483 560,67 euro och ränteford-
ringar till ett belopp av 16 386,58 euro som staten ansvarar för. De utestående fordringarna på
kapitallånet har avskrivits i kommunikationsministeriets bokföring. Avskrivningen av ränteford-
ringarna kräver inte något tilläggsanslag.

2015 IV tilläggsb. 17 000
2015 budget 16 483 000
2014 bokslut 20 721 000
2013 bokslut 20 731 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  15 648 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på justeringar av tilläggsbudgetarna för 2015
i fråga om anslag som är befriade från skatt.

2015 IV tilläggsb. 15 648 000
2015 budget 352 984 000
2014 bokslut 402 150 521
2013 bokslut 418 339 932
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10.  Trafiknätet

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att förskottsutbetalningar får betalas av överförda an-
slag som anvisats för samma ändamål åren 2013 och 2014. I fråga om dessa budgeteras anslaget
enligt kontantprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Anslag för utgifter för anskaffning av isbrytare har anvisats i budgetarna för
2013—2015. År 2013 beviljades sammanlagt 27 miljoner euro för anskaffning av isbrytare. Av
anslaget har 25 120 486,17 euro fortfarande inte använts. Enligt anskaffningsavtalet betalas ra-
terna enligt hur stor del av fartyget som färdigställs. Några rater har redan betalats. De utgifter
som Trafikverket ska betala till tillverkaren har bokförts på budgetkonto 620 som budgetutgifter
som ska bokföras, eftersom utgifterna är förskottsbetalningar. Alla utgifter som föranleds av an-
skaffningen av isbrytare måste fortlöpande bokföras som utgifter i budgetbokföringen, vilket för-
utsätter att motiveringen till momentet kompletteras.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 55 000 000
2014 bokslut 46 000 000
2013 bokslut 27 000 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

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

1) i anslutning till projektet för Ringbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen
får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 514 000 000  euro. Trafikverket ges rätt att
ingå nya avtal inom ramen för den återkallade fullmakten på 890 000 euro som ingår i det nämnda
beloppet

2) för projektet Rovaniemi—Kemijärvi i fråga om den återkallade fullmakten på 740 000 euro
för elektrifiering

3) i anslutning till projektet för havsfarleden till Raumo så att projektet inklusive de tidigare in-
gångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 28 000 000  euro.

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

Ringbanan
Fullmakten för projektet Ringbanan justeras med 5 miljoner euro från 509 miljoner euro till 514
miljoner euro. Justeringen av fullmakten föranleds av den förskjutna tidsplanen och tekniska pro-
blem. Justeringen av fullmakten förutsätter inte något tilläggsanslag.

Dessutom förnyas en tidigare beviljad fullmakt för projektet på 890 000 euro. De avtal som tidi-
gare ingåtts inom projektet kommer inte att föranleda utgifter som motsvarar användningen av
fullmakten. Det är däremot nödvändigt att ingå nya avtal för vissa delar av projektet vars slutliga
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behov av anslag har ökat jämfört med den ursprungliga planen. Förnyandet av fullmakten föran-
leder inte något behov av tilläggsanslag.

Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering
En tidigare beviljad fullmakt för projektet på 740 000 euro förnyas. 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 vissa delar av projektet vars slutgiltiga behov av
anslag har ökat jämfört med den ursprungliga planen. Förnyandet av fullmakten föranleder inte
något behov av tilläggsanslag.

Havsfarleden till Raumo
Fullmakten för projektet havfarleden till Raumo justeras med 8 miljoner euro från 20 miljoner
euro till 28 miljoner euro. Vattentillståndet för projektet vann laga kraft i januari 2015. Justering-
en av fullmakten föranleds i huvudsak av den synnerligen dyra lösning för deponering av mud-
dermassor som krävs enligt villkoren för vattentillståndet. Detta hade inte noterats i kostnadsut-
redningen i det skede när utredningsplanen gjordes upp. Justeringen av fullmakten förutsätter inte
något tilläggsanslag. Förhållandet nytta/kostnad för ett farledsdjup på 12 meter är 1,5. 

Justering av projektbeskrivningen för projekt enligt tidigare beslut:

Trafikarrangemang för Äänekoski bioproduktfabrik
Den nya bioproduktfabriken i Äänekoski ökar transporterna på ban- och vägnätet i närområdet i
betydande utsträckning. Trafiknätet är ställvis i dåligt skick och underdimensionerat med tanke
på de ökande transporterna och kräver omfattande reparationer. Inom ramen för projektet elektri-
fieras bannätet på avsnittet Jyväskylä—Äänekoski. Dessutom byggs banavsnittet delvis om, sär-
skilt överbyggnaden, och tunnelavsnittet i Kangasvuori repareras. På avsnittet mellan Tammer-
fors och Jyväskylä repareras t.ex. tunnlar och säkerhetsanordningar. Trafikarrangemangen för
den tid arbetet pågår kan föranleda vissa mindre åtgärder också på banavsnittet Orivesi—Haapa-
mäki—Jyväskylä. Förbättrandet av riksväg 4 på avsnittet mellan Saarijärventie och Äänekoski
avser både smidighet och trafiksäkerhet. Riksvägen på den nuvarande sträckningen förbättras ef-
ter omkörningsfilen vid Hirvaskangas och förses med mitträcke. Anslutningarna till Huutomäki
och Äänekoski blir planskilda anslutningar. Riksvägen mellan Hirvaskangas och Äänekoski blir
därmed ett sammanhängande avsnitt, medan lokaltrafiken och den långsamma trafiken omdirige-
ras till parallella vägavsnitt. I Äänekoski centrum införs rondeller och andra vägarrangemang.
Den ökande tunga trafiken på det lägre vägnätet förutsätter också förbättrings- och iståndsätt-
ningsåtgärder och vägarrangemang vid anslutningarna på den viktigaste lederna för virkestran-
sporter.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 18 716 000
2015 budget 340 141 000
2014 bokslut 472 252 000
2013 bokslut 369 303 000
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78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  100 000  euro.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2013 återtas 1 388 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en ombudgetering av ett återtaget anslag och avsikten är att
använda medlen för slutförande av arbetena på vägsträckan Åboleden—Vallikallio inom ramen
för projektet lv 101 på Ring I.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2015 IV tilläggsb. 100 000
2015 budget 22 000 000
2014 bokslut 25 000 000
2013 bokslut 120 827 000

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 242 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget består 1 230 000 euro av ett anslag motsvarande EU:s TEN-stöd
för planeringsprojektet Helsingfors—Riihimäki bandel som intäktsförts under moment 12.31.10
och som anvisats för utgifterna för projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa.

Av tillägget används 1 288 000 euro för projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa. Tilläggsansla-
get gör det möjligt att snabba upp projektet, vilket sparar in flera miljoner euro i underhåll.

Dessutom har som anslagstillägg beaktats 724 000 euro för utgifterna för projektet E18 Forsby—
Kotka.

2015 IV tilläggsb. 3 242 000
2015 budget 97 750 000
2014 bokslut 69 000 000
2013 bokslut 47 000 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag grundar sig på det stöd till handelsfartyg som ansökts
och beviljats 2015. Ökningen beror i huvudsak på att storleken på de lastfartyg som registrerats i
handelsfartygsförteckningen har ökat. Dessutom har fler fartyg införts i förteckningen än vad som
strukits. Det beräknas att understöd kommer att betalas till ett belopp av 90 420 000 euro. An-
vändningen av anslaget baserar sig på en uppskattning av antalet lastfartyg och passagerarfartyg
i handelsfartygsförteckningen år 2015 och det beräknade genomsnittliga stödet. 
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2015 IV tilläggsb. 4 000 000
2015 budget 86 420 000
2014 bokslut 87 581 721
2013 bokslut 84 962 723

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 549 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal
för 1 045 000 euro för finansiering av bredbandsprojekt.

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

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

2015 IV tilläggsb. 2 549 000
2015 budget 16 000 000
2014 bokslut 11 909 000
2013 bokslut 18 870 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till utvecklande av ett satellitser-
vicecenter i Sodankylä och till anskaffningen av en ny antenn för satellitmottagning. Investering-
en gör det möjligt att vidareutveckla verksamheten vid satellitservicecentret genom att den ope-
rativa tillförlitligheten hos satellitmottagningssystemet och de affärsmässiga möjligheterna avse-
värt förbättras. Detta garanterar också bevarandet av arbetsplatser och inrättandet av nya
arbetsplatser för högutbildade i Sodankyläområdet. 

2015 IV tilläggsb. 3 500 000
2015 budget 45 428 000
2014 bokslut 48 896 000
2013 bokslut 47 197 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet dras det av  780 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 220 000 euro för utgifter
som föranleds av justeringar av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrät-
tandet av statsrådets förvaltningsenhet i överföring från moment 23.01.01 och som avdrag
1 000 000 euro för möbelanskaffningar i överföring till moment 23.01.01. 

2015 IV tilläggsb. -780 000
2015 I tilläggsb. 643 000
2015 budget 40 725 000
2014 bokslut 55 790 000
2013 bokslut 60 816 000

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

Under momentet beviljas  1 102 000  euro.

Anslaget och fullmakten under momentet får användas till betalning av utgifter för utbyggnad och
upprätthållande av infrastrukturer för kärnenergiforskning och för medlemsavgifter samt till be-
talning av mervärdesskatt som dessa föranleder.

Fullmakt
År 2015 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 2 162 000 euro.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

F ö r k l a r i n g :  Fullmakten föranleds av att de totala kostnaderna för avfallshanteringsplanen
för försöksreaktorn beräknas öka på grund av beslutet att återsända använt kärnbränsle till Fören-
ta staterna och osäkerhetsfaktorerna i samband med den långa tillfälliga lagringen av aktivt riv-
ningsavfall och slutdeponeringen. 
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2015 IV tilläggsb. 1 102 000

20.  Närings- och innovationspolitik

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag
3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget utöver som specialunderstöd även får användas
som allmänt understöd för:

Företagens internationella affärsverksamhet samt tjänster och verksamhet inom ramen för Team
Finland som främjar investeringar i Finland och turistresor till Finland och genomförandet av det
treåriga programmet för att stimulera små och medelstora företags internationella affärsverksam-
het, turism och utländska investeringar.

F ö r k l a r i n g :  Att anslaget också får användas som allmänt understöd underlättar förvaltning-
en i fråga om åtgärder i programform. Avsikten är att anslagen ska beviljas i enlighet med stats-
understödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar. 

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 303 000
2015 budget 51 792 000
2014 bokslut 61 937 000
2013 bokslut 36 122 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  44 355 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av preciseringar i anslagen för de utgifter
som hänför sig till förändringar i ränte- och valutakurser under slutet av året.

2015 IV tilläggsb. 44 355 000
2015 budget 459 295 000
2014 bokslut 478 981 208
2013 bokslut 803 255 945

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

2015 2016
Sammanlagt
fr.o.m. 2015

Förbindelser år 2015 1 102 1 060 2 162
Utgifter sammanlagt 1 102 1 060 2 162
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83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  8 000 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Statskontoret får rätt att ingå avtal med
låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av
främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med
låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga
borgenärernas samtycke.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att projekt som finansieras med lånefullmakten kommer
att genomföras i långsammare takt än beräknat.

2015 IV tilläggsb. -8 000 000
2015 budget 140 500 000
2014 bokslut 105 579 892
2013 bokslut 101 511 668

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av återbetalning av den finansiering som
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljat på grund av uppsägningar vid
Nokia Abp och vid företag som har kopplingar till Nokia. Projektet har inte genomförts fullt ut
och den andel som ska återbetalas till EU uppgår till 6 287 000 euro, varav 3 487 000 euro kan
täckas av tidigare tilläggsfinansiering.

EU:s medfinansiering har uppgått till hälften av finansieringsplanen. Inkomsterna har antecknats
under moment 12.32.99. 

2015 IV tilläggsb. 2 800 000
2015 III tilläggsb. 21 600 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 563 899 000
2014 bokslut 504 475 000
2013 bokslut 579 254 000

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  64 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på ackrediteringstjänsten FINAS utgifter i
samband med nedläggningen av Mätteknikcentralen.
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2015 IV tilläggsb. 64 000
2015 budget 18 613 000
2014 bokslut 18 557 000
2013 bokslut 18 230 000

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  60 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att programperioden 2014—2020 inleds senare än be-
räknat samt av att utbetalningarna för år 2015 till projekt för programperioden 2007—2013 blir
mindre än det kalkylerade beloppet.

Av avdraget uppskattas 32 100 000 euro hänföra sig till utbetalning av strukturfondernas medfi-
nansiering och 27 900 000 euro till utbetalning av statlig medfinansiering.

2015 IV tilläggsb. -60 000 000
2015 budget 444 990 000
2014 bokslut 433 124 274
2013 bokslut 466 306 515

60.  Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att projektet för havsvindkraft är fördröjt. 

2015 IV tilläggsb. -10 000 000
2015 I tilläggsb. -5 440 000
2015 budget 80 908 000
2014 bokslut 51 178 146
2013 bokslut 29 282 488
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41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  19 030 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att projekten är fördröjda.

2015 IV tilläggsb. -19 030 000
2015 budget 30 750 000
2014 bokslut —
2013 bokslut —

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  36 000 000  euro.

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

2015 IV tilläggsb. -36 000 000
2015 budget 214 000 000
2014 bokslut 79 643 927
2013 bokslut 57 532 024

87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  2 000 000  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. Bestämmelser om besluts-
fattandet i fråga om innehav i bolaget och om ägarstyrningen ingår i lagen om statens bolagsin-
nehav och ägarstyrning (1368/2007). 

Det nya bolaget grundades i oktober 2015 för att genomföra Finlands andel av projektet för na-
turgasledningen Balticconnector vars mål är att diversifiera anskaffningen av naturgas i Finland.
Målet är att naturgasledningen ska vara klar 2019.

Avsikten är att anslaget ska användas till betalning av aktiekapitalet och annat eget kapital för det
nya aktiebolaget. Genom kapitaliseringen ska de utgifter bolaget har för verksamheten i inled-
ningsskedet täckas.

2015 IV tilläggsb. 2 000 000
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70.  Integration

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  9 400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det belopp som ska betalas för er-
sättningar för integration av flyktingar blivit större än beräknat. 

2015 IV tilläggsb. 9 400 000
2015 I tilläggsb. 1 500 000
2015 budget 94 827 000
2014 bokslut 106 568 835
2013 bokslut 102 266 927
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Under momentet dras det av  162 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 183 000 euro för utgifter
som föranleds av justeringar av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrät-
tandet av statsrådets förvaltningsenhet i överföring från moment 23.01.01 och som avdrag
345 000 euro för möbelanskaffningar i överföring till moment 23.01.01.

2015 IV tilläggsb. -162 000
2015 I tilläggsb. 19 000
2015 budget 30 712 000
2014 bokslut 41 156 000
2013 bokslut 41 030 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mängden anhängiggjorda besvärs-
ärenden har fortsatt att öka under året. 

2015 IV tilläggsb. 300 000
2015 I tilläggsb. 185 000
2015 budget 2 245 000
2014 bokslut 2 305 000
2013 bokslut 2 363 000
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03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mängden anhängiggjorda besvärs-
ärenden har fortsatt att öka under året. 

2015 IV tilläggsb. 700 000
2015 I tilläggsb. 271 000
2015 budget 4 539 000
2014 bokslut 4 648 000
2013 bokslut 4 524 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  80 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 73 000 000 euro av den betydande ökningen av fram-
förallt långtidsarbetslösa och 7 000 000 euro av att kostnadseffekten av det reviderade bostadsbi-
dragssystemet har preciserats. 

2015 IV tilläggsb. 80 000 000
2015 budget 847 300 000
2014 bokslut 740 100 000
2013 bokslut 670 000 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  15 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över arbetslöshetsgraden
har ändrats och antalet mottagare av grunddagpenning har ökat.

2015 IV tilläggsb. 15 000 000
2015 I tilläggsb. 46 000 000
2015 budget 174 000 000
2014 bokslut 254 460 000
2013 bokslut 199 850 000
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  45 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av det minskade antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd
och av det minskade antalet dagar för vilka dagpenning utbetalas.

2015 IV tilläggsb. -45 000 000
2015 budget 1 418 000 000
2014 bokslut 1 544 712 119
2013 bokslut 1 340 780 142

40.  Pensioner

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av den preciserade behovskalkylen på
grund av minskade inkomster av försäkringspremier.

2015 IV tilläggsb. 1 900 000
2015 budget 624 200 000
2014 bokslut 605 600 000
2013 bokslut 584 000 000

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra
utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  4 700 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att högst 300 000 euro av anslaget får användas till kostna-
der för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovår-
den.

Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till avlönande av perso-
nal motsvarande högst tre årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att den fortsatta beredningen av genomförandet av ser-
vicestrukturreformen inom social- och hälsovården i stället för på ett kommunalt servicesystem
ska grunda sig på organisationsansvaret hos regionala självstyrande områden, varvid reformens
karaktär och därmed behovet och disponeringen av anslag och anslagets användningsändamål har
ändrats väsentligt.

Ändringen av motiveringen till momentet beror på att anslaget under momentet ska kunna använ-
das för beredning och nödvändiga utgifter också före det egentliga genomförandet av service-
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strukturreformen inom social- och hälsovården. Preciseringen av motiveringen beror på att den
fortsatta beredningen av genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovår-
den har ändrats väsentligt på det sätt som nämns ovan.

2015 IV tilläggsb. -4 700 000
2015 budget 7 000 000
2014 bokslut 11 500 000
2013 bokslut 17 900 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  78 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 23.01.01 och föranleds av justeringar
av resurserna för löneutgifter och andra utgifter på grund av inrättandet av statsrådets förvalt-
ningsenhet.

2015 IV tilläggsb. 78 000
2015 budget 31 102 000
2014 bokslut 37 008 000
2013 bokslut 34 293 000

10.  Miljö- och naturvård

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av
understöd för de ändamål som avses i punkt 3 i momentet.

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

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 2 440 000
2014 bokslut 2 840 000
2013 bokslut 2 440 000
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22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av
understöd för de ändamål som avses i punkterna 1—8 under momentet.

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

F ö r k l a r i n g :  Motiveringen till momentet behöver utvidgas till att omfatta också utbetalning
av understöd för de ändamål som avses i punkterna 1—8.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 13 760 000
2014 bokslut 17 160 000
2013 bokslut 14 460 000

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betal-
ningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 10 242 000
2014 bokslut 12 342 000
2013 bokslut 14 942 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betal-
ningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

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

2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 48 830 000
2014 bokslut 53 530 000
2013 bokslut 53 830 000
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