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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2016 (RP 30/2015 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansut-
skottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2016,
som överlämnades den 28 september 2015. 

Ekonomiska utsikter

Läget för Finlands ekonomi är allvarligt. BNP-tillväxten är nära noll. Arbetslösheten ökar och ar-
betslöshetsperioderna blir längre. Också efter recessionen förblir ökningen svag. 

Den ekonomiska tillväxten 2016 förutspås bli 1,3 %. Tillväxten bygger på en gynnsam utveckling
när det gäller investeringar. Den utländska efterfrågan inverkar relativt litet på tillväxten trots den
stegvisa exportökningen, eftersom importen ökar mera än exporten då den inhemska efterfrågan
återhämtar sig. Den privata konsumtionen ökar något långsammare än i år på grund av realinkom-
sternas anspråkslösa utveckling. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 %, vilket är endast en
aning lägre än nivån i år. Konsumentpriserna stiger snabbare men hålls på en måttlig nivå på ca
1 procent. 

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med sammanlagt 2,1 miljoner euro. 

Det föreslås att kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur sänks med 4,7 miljoner euro
netto. Inkomstposten höjs genom en ny kalkyl över apoteksavgifterna, där en temporär höjning
av apoteksavgiften har beaktats. Dessutom sänks inkomstposten för skatt på förvärvsinkomst och
kapitalinkomst med 7 miljoner euro på grund av regeringens beslut om att återta det lagförslag
som överlämnats i samband med budgetpropositionen om rättelse av beskattningen utifrån upp-
gifter som lämnats på eget initiativ år 2016 (den s.k. lagen om verksam ånger).

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 23,5 mil-
joner euro. Den mest betydande faktor som förklarar höjningen av kalkylen över inkomster av
blandad natur är en precisering av kalkylen över inkomster från EU som intäktsförs inom inrikes-
ministeriets förvaltningsområde. 

Kalkylen över ränteinkomster och återbetalning av lånen sänks med ett nettobelopp på 16,7 mil-
joner euro på grund av att refinansieringslånen för exporten och kalkylerna över lånen för inhem-
ska fartygsleveranser och ränteinkomstsposterna i anslutning till dem har preciserats.

Anslag och balans

Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med ett nettobelopp på 2,1 miljoner
euro och ökningen av anslagen med ett nettobelopp på ca 261 miljoner euro ökar den komplette-
rande budgetpropositionen för 2016 statens behov av nettoupplåning med ca 258 miljoner euro.
Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 5,3 miljarder euro år 2016. Statsskulden beräknas
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vid utgången av 2016 uppgå till 106 miljarder euro, vilket är ca 50 % i förhållande till brutto-
nationalprodukten.

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2016 justeras med ca 242 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att mot-
svara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna uppgår utgiftsramen
för 2016 till 44 876 miljoner euro.

Efter den kompletterande budgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen
44 535 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2016 uppgår sålunda till 40,2 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande år 2016. 

Asylsökande och immigration

Som en följd av den ökade immigrationen och det ökade antalet asylsökande föreslås ett tillägg i
anslagen på sammanlagt ca 452 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen. Anslagsökning-
arna baserar sig på en kalkyl enligt vilken ca 30 000 asylsökande kommer till Finland 2015. För
2016 har ett antal på 15 000 asylsökande använts som beräkningsgrund, där också omplacering
av kvotflyktingar och interna omplaceringar av asylsökande ingår. Av de asylsökande förväntas

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2016 2017 2018 2019

28.50.15, 16 
och 17

Justering av den lagstadgade priskorrigering-
en i enlighet med den nya prognosen för 
ArPL-indexet 5,3 5,3 5,3 5,3

26.10.21 Ombudgetering av Kejo-projektet 5,9
28.70.20 Ombudgetering av informationsförvaltnings-

projekt som syftar till att främja 
produktiviteten 17,0

32.01.21 Ombudgetering av projektet med kund-
uppgifter 0,5

32.20.42 Ombudgetering av utvecklingsunderstöden 
för sjöfartsindustrins verksamhetsmiljö 2,7

32.30.51 Tillägg till offentlig arbetskraftsservice. Med 
anledning av uppsägningarna inom STX Fin-
land, Broadcom, programvarubranschen och 
Microsoft har Finland lämnat in en ansökan 
om finansiering till Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (mot-
svarande inkomster har antecknats under 
moment 12.32.99). 5,1

33.10.54 På grund av att bostadsbidragsreformen för 
pensionstagare återtas sjunker bostadsstöds-
utgifterna utanför ramen 205,5 513,0 543,0 574,0

Sammanlagt 242,1 518,3 548,3 579,3
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ca 35 procent få ett positivt beslut om asyl. År 2016 beräknas ca 21 000 asylsökande omfattas av
kommunala ersättningar.

Det föreslås ett tillägg på 202,7 miljoner euro för utgifter för köpta tjänster för mottagningen av
flyktingar och asylsökande. Omkring 70 % av tjänsterna köps från FRK. Det föreslås ett tillägg
på 59,4 miljoner euro till utgiftsstaten för stöd till mottagningsverksamhetens kunder. Nivån på
grundstödet är fortfarande 316,07 euro i månaden.

Tilläggsfinansiering riktas till Migrationsverkets handläggning av asylärenden för avlönande av
750 handläggare för en tid på 9 månader samt till utgifter hos förläggningarna för asylsökande till
ett sammanlagt belopp av 40 miljoner euro. 

På grund av det ökade antalet asylsökande föreslås tillägg på 9 miljoner euro till polisen, 0,8 mil-
joner euro till skyddspolisen, 16 miljoner euro till polisen för utgifter för avvisning eller utvisning
ur landet, 3 miljoner euro för Gränsbevakningsväsendets effektiviserade övervakning av utlän-
ningar vid de inre gränserna och på gränsövergångsställena samt 0,5 miljoner euro till Tullen för
effektiviserad tullkontroll i Torneå. 

För högsta förvaltningsdomstolens och övriga domstolars omkostnader föreslås ett tillägg på
sammanlagt 7,7 miljoner euro för utgifter som hänför sig till asylsökandes rättsskydd. För ersätt-
ningar till privata rättsbiträden föreslås det ett tillägg på 3 miljoner euro på grund av det ökade
antalet ärenden som gäller rättshjälp för asylsökande samt ökningen av arvoden och rättegångs-
kostnader.

Det föreslås att förslagsanslaget för statlig ersättning till kommunerna höjs med 20,8 miljoner eu-
ro. För upphandling för integrationsutbildningen, språkprov och kartläggning av kunnande före-
slås ett tillägg på 36,8 miljoner euro till fullmakten för den offentliga arbetskraftsservicen samt
22,8 miljoner euro till anslaget.

Dessutom föreslås det att anslaget för NTM-centralernas omkostnader höjs med 1 miljon euro för
anställning av mer personal för uppgifter som gäller placering i kommunerna av asylsökande som
fått positivt beslut och upphandling för integrationsutbildningen. Det föreslås att anslaget för ar-
bets- och näringsbyråernas omkostnader höjs med 4 miljoner euro för uppgifter som gäller asyl-
sökandes integration, översättnings- och tolktjänster, anställning av extra personal samt utbild-
ning av personalen.

Finansiering av en förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande
utbildningen möjliggörs för sådana situationer där en elev inte är inskriven i en skola på statistik-
föringsdagen. Tillsammans med det ökade antalet asylsökande beräknas denna ändring öka be-
hovet av finansiering för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen med
25 miljoner euro.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde föreslås det att 2,2 miljoner euro
riktas till understöd av projekt som föranleds av åtgärder som främjar asylsökandes och invand-
rares integrering i det finska samhället, utbildning av lärare och annan personal inom undervis-
ningsväsendet samt erkännande av asylsökandes och invandrares kompetens och utbildning. 
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Det föreslås att finansieringen av EU:s inre säkerhet och migration ska ses över i synnerhet med
anledning av finansieringen från EU för nödfinansiering, interna överföringar av asylsökande och
omplacering av kvotflyktingar. 

De anslagsökningar som gäller invandrare och asylsökande baserar sig på den snabbt förändrade
situationen och är därför ännu osäkra. Eventuella tilläggsbehov för bl.a. social- och hälsovårds-
ministeriets del kan ses bättre t.ex. i samband med vårens tilläggsbudget.

Anskaffning av försvarsmateriel

Det föreslås att maximibeloppet för beställningsfullmakten för PVKEH 2016 sänks med 131,8
miljoner euro, eftersom det inte krävs fullmakt för de planerade förvärven. Den ändring som fö-
reslås riktar sig i huvudsak till betalningarna åren 2017—2020. Beroende på anskaffningsobjektet
överförs finansieringen till andra anskaffningar av försvarsmateriel eller omkostnader.

Vuxenutbildning

I den tredje tilläggsbudgeten för 2015 ökades utbudet av yrkesinriktad tilläggsutbildning för att
stödja sysselsättningsmöjligheterna för personer som sagts upp särskilt inom IKT-sektorn. Beho-
vet av tilläggsanslag som föranleds av ökningen är 3 miljoner euro för 2016.

Det föreslås att det anslag som reserverats för vuxenutbildningsstöd höjs med 10 miljoner euro.
Användningen av vuxenutbildningsstöd har fortfarande ökat mera än beräknat och detta ökar
också statens betalningsandel.

Kulturfastigheter

Det föreslås att Nationella audiovisuella institutet beviljas fullmakt att ingå ett avtal om hyrning
av lokaler i anslutning till Helsingfors centrumbibliotek för att flytta biografverksamheten på så
sätt att den ökning av hyresutgifterna som detta föranleder är högst 180 000 euro på årsnivå från
och med 2019.

Det föreslås att ett tillägg på 660 000 euro i interna anslagsöverföringar inom förvaltningsområ-
det riktas till den hyra som föranleds av överföringen av förvaltningen av Olofsborgs tak och läk-
tare till Senatfastigheter samt förnyandet av dem.

Senatfastigheter

Maximibeloppet för Senatfastigheters investeringar föreslås höjas med 35 miljoner euro jämfört
med budgetpropositionen. Också maximibeloppet för förbindelserna under de följande finansår-
en föreslås bli höjt. Det föreslås att Senatfastigheters försäljningsmål höjs för att täcka utgifterna
för den ökade investeringsnivån. Också maximibeloppet för Senatfastigheters nettoupplåning
höjs.
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Trafiknätet och stöd till trafiken

Av det anslag på 100 miljoner euro för bastrafikledshållningen som reserverats för minskandet
av det eftersatta underhållet föreslås 5 miljoner euro bli överfört till minskandet av det eftersatta
underhållet av enskilda vägar. Målet är att trygga lika möjligheter till mobilitet och transportbe-
hoven inom näringslivet. 

För upphandlingen av tågtrafiktjänster 2016—2019 föreslås en fullmakt på 120,7 miljoner euro
för att ingå avtal med VR-Group Ab. Avtalet är ca 15 miljoner euro mindre jämfört med det avtal
som går ut 2015. Av denna anledning måste tågturerna minskas och minskningen gäller ca 6 pro-
cent av kunderna inom den upphandlade trafiken. 

Uppsägningarna vid Microsoft

På grund av uppsägningarna vid Microsoft föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro till fullmakter-
na för Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer för rekrytering av IKT-ex-
perter till företags forsknings-, utvecklings- och innovationsuppgifter samt till Finpros omkost-
nader ett tillägg på 2 miljoner euro för att främja sysselsättandet av den personal som befrias från
IKT-sektorn samt etableringen av utländska företag i Finland.

För företags investerings- och utvecklingsprojekt föreslås dessutom en ny fullmakt på 5 miljoner
euro samt en höjning från 10 miljoner euro till 20 miljoner euro av maximibeloppet för den full-
makt som blir oanvänd 2015 och överförs till 2016.

Ändringar i sparbesluten

Sammanslagningen av bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget åter-
tas. Detta ökar statens utgifter år 2016 med 16 miljoner euro netto. Det föreslås dessutom att de
besparingar som gäller läkemedelsersättningar ska lindras från 50 miljoner euro till 25 miljoner
euro. Detta ökar statens kostnader med sammanlagt 11,3 miljoner euro jämfört med budgetför-
slaget.

Till följd av ovan nämnda åtgärder föreslås det att besparingarna ska omfördelas bl.a. på statsan-
delen för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder till ett belopp av 5 mil-
joner euro samt på den statliga ersättningen till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för
läkar- och tandläkarutbildning till ett belopp av 6 miljoner euro. Under momentet för anskaffning
av vaccin görs en minskning av engångsnatur på 5 miljoner euro. Mindre besparingar föreslås
inom vissa andra förvaltningsområden, samtidigt som anslagen för vissa spetsprojekt skjuts upp.

Reformen av social- och hälsovården

Till beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
och regionförvaltningsreformen föreslås ett tillägg på 600 000 euro inom social- och hälsovårds-
ministeriets förvaltningsområde och 400 000 euro inom finansministeriets förvaltningsområde.
Dessutom föreslås det att grunderna för användningen av anslaget utvidgas så att anslaget kan an-
vändas för anställning av personal motsvarande högst 6 årsverken inom social- och hälsovårds-
ministeriets förvaltningsområde och högst 4 årsverken inom finansministeriets förvaltningsom-
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råde samt betalning av de övriga utgifter som orsakas av detta. Dessutom föreslås det att det an-
slag som reserverats för genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och
hälsovården används till stöd för servicestrukturreformen.

Grundläggande utkomststöd

Till statsandelen för kostnaderna för det grundläggande utkomststödet föreslås ett tillägg på
ca 1,4 miljoner euro. Avsikten är att lagen om utkomststöd ska ses över så att inte nivån på det
grundläggande utkomststödet sjunker 2016 trots att folkpensionsindexets poängtal sjunkit.

Utgifter som följer av sjukförsäkringslagen

Det föreslås att statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen höjs med 16,9
miljoner euro. Behovet föranleds av täckningen av underskottet för 2015 samt av att hälften av
besparingen i läkemedelsersättningar återtas för 2016. Den besparing som gäller läkemedelser-
sättningar 2016 genomförs delvis med en höjning av apoteksavgiften. 

Vissa andra ändringar

Statsrådets kansli genomför till slutet av 2019 ett för statsrådet gemensamt ärendehanteringssys-
temsprojekt genom vilket ärendehanteringsförfarandena och -processerna effektiviseras. Till fi-
nansieringen av projektet föreslås ett tillägg på 400 000 euro för år 2016.

För utgifterna för projektet Finland 100 år föreslås tilläggsfinansiering på 500 000 euro för år
2016. 

På grund av en ändring i tidpunkten för utgifterna för en grundlig renovering av riksdagens bygg-
nader föreslås det att anslaget sänks med 10 miljoner euro. 

Det föreslås att extra medel till ett belopp av 6,4 miljoner euro ur polisens anslag riktas till utgif-
terna för polisens bekämpning av den grå ekonomin. Av detta belopp föreslås det att 3,2 miljoner
euro beviljas såsom tillägg jämfört med budgetpropositionen. 

Det föreslås att anslaget för betalningar till Europeiska unionen sänks med 180 miljoner euro. Av-
draget föranleds närmast av att medlemsstaterna till följd av systemet med EU:s egna medel gjort
statistiska reformer som påverkar talen i nationalräkenskaperna samt bl.a. av att reservationer
som hänför sig till den inkomstbas som medlemsstaternas bruttonationalinkomst tas ut på slopats
till följd av övergången till det nya systemet för egna medel. De genomförda ändringarna inverkar
också avsevärt på betalningsandelarna mellan medlemsstaterna och bidrar också till att sänka Fin-
lands medlemsavgift. 

Ekofin-rådet kom i november 2015 överens om kompletterande finansieringsarrangemang för
den gemensamma resolutionsfonden. Av denna anledning möjliggörs i den kompletterande pro-
positionen ett avtal mellan finansministeriet och EU:s gemensamma resolutionsnämnd om ett ar-
rangemang med lånelimit. Dessutom föreslås att statsrådet får besluta om att överföra bidrag till
den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av
en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft
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av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömse-
sidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502,5 miljo-
ner euro.

Det föreslås att statsandelen för kommunernas basservice sänks med 44 miljoner euro, vilket mot-
svarar en precisering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

För ersättningar för skördeskador som uppkommit 2015 föreslås ett tillägg på 4,5 miljoner euro.

Till investeringsstödet för LNG-terminaler föreslås ett tillägg på 9,1 miljoner euro på grund av
fördröjningar inom projekten.

På grund av inrättandet av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningsenhet föreslås det att 1,2 miljoner euro och 19 årsverken överförs från arbets- och nä-
ringsministeriets omkostnader på till NTM-centralernas omkostnader.

Det föreslås att 1,3 miljoner euro dras av från Patent- och registerstyrelsens omkostnader på
grund av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till år 2017.

Av det anslag för utvecklandet av sjöfartsindustrins verksamhetsmiljö som beviljats under mo-
mentet Utveckling av innovationskluster i den första tilläggsbudgeten 2013 föreslås det att den
andel på 2,7 miljoner euro som blivit oanvänd ombudgeteras.

Det föreslås att anslaget för produktionsstöd för förnybar energi minskas med 13 miljoner euro
till följd av preciserade beräkningar.

Det anslag som reserverats för besvärsnämnden för social trygghet föreslås bli höjt med 550 000
euro och det anslag som reserverats för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden med 350 000
euro. Behovet föranleds av en kraftig ökning antalet besvärsärenden som anhängiggörs. 

Det föreslås att det anslag som reserverats för barnbidrag minskas med 5 miljoner euro. Behovet
att minska anslaget baserar sig på en precisering av behovsberäkningarna.

Det föreslås att det anslag som reserverats för statens ersättning för kostnaderna för avbytarser-
vicen för lantbruksföretagare minskas med 2 miljoner euro samt att det anslag som reserverats för
statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och päls-
djursuppfödare höjs med 2 miljoner euro. Omfördelningen hänför sig till de besparingar som rik-
tas till lantbruksavbytarservicen.
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De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvud-
titel, euro

Huvudtitel

Regeringens
 budget-

proposition

Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

21. Riksdagen 172 662 000 -9 786 000 162 876 000
22. Republikens president 13 475 000 - 13 475 000
23. Statsrådets kansli 207 538 000 20 000 207 558 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 048 148 000 -352 000 1 047 796 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 906 146 000 17 483 000 923 629 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 330 904 000 377 204 000 1 708 108 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 885 927 000 -32 000 2 885 895 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 527 005 000 -209 926 000 17 317 079 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 770 186 000 21 745 000 6 791 931 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 567 254 000 -11 727 000 2 555 527 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 932 266 000 -1 373 000 2 930 893 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 2 873 689 000 55 404 000 2 929 093 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 13 083 376 000 21 948 000 13 105 324 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 198 758 000 -11 000 198 747 000
36. Räntor på statsskulden 1 573 100 000 - 1 573 100 000
Sammanlagt 54 090 434 000 260 597 000 54 351 031 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt 
avdelning, euro

Avdelning

Regeringens
 budget-

proposition

 Den
kompletterande

propositionen Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 40 781 752 000 -4 700 000 40 777 052 000
12. Inkomster av blandad natur 5 343 968 000 23 521 000 5 367 489 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 450 958 000 -2 820 000 2 448 138 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 480 689 000 -13 889 000 466 800 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 49 057 367 000 2 112 000 49 059 479 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 5 033 067 000 258 485 000 5 291 552 000
Sammanlagt 54 090 434 000 260 597 000 54 351 031 000



13

I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta  9 210 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 7 000 000 euro jämfört med det belopp på 9 217 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att regeringen återtar regeringens proposition som överlämnats till
riksdagen i samband med budgetpropositionen med förslag till lag om rättelse av beskattningen
utifrån uppgifter som lämnats på eget initiativ år 2016 (RP 32/2015 rd) (den s.k. lagen om verk-
sam ånger). Åtgärden beräknades öka skatteintäkterna med 10 miljoner euro på årsnivå. På grund
av den tidsmässiga förläggningen av skatteutfallet beräknades dess effekt på intäkterna år 2016
uppgå till 7 miljoner euro, vilket nu stryks ur inkomstposten. 

2016 budget 9 210 000 000
2015 IV tilläggsb. -135 000 000
2015 II tilläggsb. 303 000 000
2015 budget 8 866 000 000
2014 bokslut 9 117 056 165



11.0414

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

03. Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta  162 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 300 000 euro jämfört med det belopp på 159 800 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att regeringen har i enlighet med moment 33.30.60 överlämnat en pro-
position till riksdagen. Enligt propositionen ändras apoteksavgiftstabellen temporärt så att intäk-
terna från apoteksavgiften år 2016 är 162 100 000 euro.

2016 budget 162 100 000
2015 budget 157 500 000
2014 bokslut 156 601 052
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde

98. Inkomster från EU 
Under momentet beräknas inflyta  47 374 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 22 900 000 euro jämfört med det belopp på 24 474 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av nödfinansieringen från kommissionen, omplaceringen av asylsökande
och betalning av interna överföringar. 

De utbetalningar som anknyter till anslag som intäktsförs via fonderna har budgeterats under mo-
ment 26.01.24. 

2016 budget 47 374 000
2015 IV tilläggsb. 8 000 000
2015 budget 14 470 000
2014 bokslut 6 933 578

28.  Finansministeriets förvaltningsområde

50. Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta  1 784 620 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 1 120 000 euro jämfört med det belopp på 1 782 500 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).
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2016 budget 1 784 620 000
2015 budget 2 274 512 000
2014 bokslut 1 728 242 095

51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta  186 154 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 221 000 euro jämfört med det belopp på 185 933 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).

2016 budget 186 154 000
2015 budget 170 300 000
2014 bokslut 147 781 697

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta  17 965 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 20 000 euro jämfört med det belopp på 17 985 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att man på basis av de senaste årens uppgifter om influtna belopp stryker
de inkomster som föranleds av investeringsfondernas lånefordringar ur de beräknade inkomster-
na.

2016 budget 17 965 000
2015 budget 18 820 000
2014 bokslut 21 969 839

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta  136 194 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen. 

Avdraget på 1 700 000 euro jämfört med det belopp på 137 894 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att det uppskattade inflödet av biljettintäkter har preciserats.
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2016 budget 136 194 000
2015 IV tilläggsb. 2 105 000
2015 budget 8 192 000
2014 bokslut 49 814 135
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.  Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta  81 238 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 2 860 000 euro jämfört med det belopp på 84 098 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att refinansieringslånen för exporten och kalkylerna över lånen för
inhemska fartygsleveranser och ränteinkomstsposterna i anslutning till dem har preciserats.

2016 budget 81 238 000
2015 budget 87 000 000
2014 bokslut 107 634 667

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och för-
skott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta  34 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 34 060 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av att beräkningen preciserats.

2016 budget 34 100 000
2015 budget 29 200 000
2014 bokslut 25 187 118
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

04. Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta  398 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 13 889 000 euro jämfört med det belopp på 411 889 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att refinansieringslånen för exporten och kalkylerna över återbetal-
ningen av lånen för inhemska fartygsleveranser har preciserats.

2016 budget 398 000 000
2015 IV tilläggsb. 103 425 000
2015 budget 336 000 000
2014 bokslut 543 157 624

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas  5 291 552 000  euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 258 485 000 euro jämfört med 5 033 067 000 euro i budgetpropositionen föranleds
av föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen med följande
tabell:
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2016 budget 5 291 552 000
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

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 5 342
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 5 292
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

10.  Riksdagens kansli

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  32 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 42 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för den grundliga reno-
veringen.

2016 budget 32 000 000
2015 II tilläggsb. 10 000 000
2015 budget 32 000 000
2014 bokslut 26 500 000

40.  Statens revisionsverk

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  15 460 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 214 000 euro jämfört med det belopp på 15 246 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att behovet av anslag för hyreskostnader har preciserats. På grund av att
hyresvärden blivit en annan berörs verket inte längre av ändringarna i Senatfastigheters hyresmo-
dell.

2016 budget 15 460 000
2015 budget 15 307 000
2014 bokslut 15 307 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01.  Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  125 086 000  euro. 
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska
språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 125 608 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds avdra-
get av ändringar i enlighet med följande tabell: 

Beräknad användning av anslaget (euro)

Statsrådets ledning och politiska beredning 8 558 000
Konsekvensbedömning av lagstiftningen (regeringsprogr. 2015) 250 000
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter 115 078 000
Investeringar i renovering av lokaler 800 000
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem 400 000
Sammanlagt 125 086 000

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(-2 årsv.) (överföring från moment 24.01.01) 352
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring från moment 25.01.01) 42
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 26.01.01) -118
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring från moment 27.01.01) 32
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 28.01.01) -107
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 29.01.01) -241



23.0124

2016 budget 125 086 000
2015 IV tilläggsb. -145 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 114 712 000
2014 bokslut 33 603 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  5 575 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 18 000 euro jämfört med det belopp på 5 593 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av en sänkning av arvodet och av en justering av beräkningen av bikostnader-
na. Den minskning på sju procent som görs i arvodet för medlemmar av statsrådet uppgår till sam-
manlagt 125 000 euro.

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om temporär ändring av 1 § i lagen om arvoden och ersättning-
ar som betalas till medlemmar av statsrådet (RP 53/2015 rd). Den föreslagna minskningen av arv-
odena med två procent motsvarar på årsnivå cirka en veckas minskning av arvodet. Då man i sam-
band med budgetpropositionen bibehöll den minskning av arvodet till medlemmar av statsrådet
på fem procent är minskningen av arvodet till medlemmarna av statsrådet sammanlagt sju pro-
cent. Lagen är temporär och den avses träda i kraft den 1 januari 2016 och är avsedd att vara i
kraft till och med den 31 maj 2019, dock högst till utgången av den månad då republikens presi-
dent beviljar det statsråd som är tillsatt vid lagens ikraftträdande avsked.

2016 budget 5 575 000
2015 budget 6 744 000
2014 bokslut 5 175 842

Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 30.01.01) -62
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 31.01.01) -17
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 32.01.01) -503
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 33.01.01) -211
Justeringar av anslaget till följd av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet 
(överföring till moment 35.01.01) -89
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (Vahva-projektet) (2016 års 
finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 400
Sammanlagt -522

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)



23.20 25

20.  Understödjande av politisk verksamhet

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för
partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i
riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offent-
liga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 29 486 825 euro avsett att användas för understöd-
jande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverk-
samhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och
likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan
nämnda understöd. Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsre-
gering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet
Åland.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Enligt 9 § i partilagen (10/1969) fördelas understöden i proportion till det antal riksdagsmandat
som partierna fått vid det senaste riksdagsvalet. En jämlik fördelning av anslaget under momentet
förutsätter att det i beslutsdelen anges med en euros noggrannhet hur anslaget fördelas såväl mel-
lan understödjande av partiernas politiska verksamhet samt understödjande av partiernas infor-
mationsverksamhet och kommunikation som mellan understödjande av politisk verksamhet och
informationsverksamhet i landskapet Åland.

2016 budget 29 635 000
2015 budget 32 000 000
2014 bokslut 34 000 000

90.  Övriga utgifter

21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  700 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 60 000 euro jämfört med det belopp på 640 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av en ökning i antalet ordnar inför jubileumsåret.

2016 budget 700 000
2015 budget 640 000
2014 bokslut 555 445
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26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  4 500 000  euro.
Anslaget får användas
1) till lönekostnader och andra kostnader för högst åtta årsverken som beredningen av 100-årsju-
bileet för Finlands självständighet kräver.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 4 000 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av planeringen och genomförandet av samt arrangemangen för de riksomfat-
tande, regionala och lokala projekt som ordnas med anledning av 100-årsjubileet för Finlands
självständighet. 

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

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  226 209 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 352 000 euro jämfört med det belopp på 226 561 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 23.01.01 (innehåller i tillägg en överföring av 2 års-
verken) med anledning av justeringar av anslaget för inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 226 209 000
2015 IV tilläggsb. 553 000
2015 I tilläggsb. 325 000
2015 budget 233 201 000
2014 bokslut 217 061 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Anslaget får användas till
5) utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.
Dispositionsplan (euro)

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 2 345 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 190 000
05. Gemensamma utgifter 4 627 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina 

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 990 000
08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 4 228 000
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F ö r k l a r i n g :   Punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5 till andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionspla-
nen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har beslutsdelen kompletterats med utgifterna för det veteran-
kort som ingår i det nationella programmet för krishanteringsveteraner, för vilka 170 000 euro re-
serveras under punkt 09 i dispositionsplanen. Avsikten är att omkring 30 000 veteraner inom
fredsbevarande verksamhet och krishanteringsverksamhet ska tilldelas kortet som erkänsla samt
som ett kort som berättigar till tjänster enligt de avtal som ingåtts med Statskontoret och Helsing-
fors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förfarandet motsvarar allmän internationell praxis.

Finland fortsätter att delta i UNIFIL-insatsen i Libanon fram till november 2016 med en styrka
på cirka 300 soldater, varefter styrkan minskas till 170 soldater då planeringsgrunderna för insat-
sen preciserats. I budgetpropositionen hade en styrka på 300 soldater använts som planerings-
grund fram till december 2016. Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 05 i
dispositionsplanen med stöd av det som nämnts ovan minskats med 430 000 euro då kostnaderna
för rotationsutbildning preciserats samt anslaget under punkt 14 i dispositionsplanen minskats
med 1 570 000 euro. Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 18 i disposi-
tionsplanen höjts med 224 000 euro då beräkningsgrunderna för kostnaderna för insatsen preci-
serats. Jämfört med budgetpropositionen har dessutom punkt 19. Utgifter för EUNAVFOR
MED-insatsen i Medelhavet fogats till dispositionsplanen, för vilken 769 000 euro har anvisats
för insatsen i första fasen för 10 soldater fram till sommaren 2016.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 09 i dispositionsplanen höjts med
1 007 000 euro med anledning av de ovan nämnda ändringarna.

2016 budget 49 000 000
2015 IV tilläggsb. —
2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 5 847 000
2015 budget 52 780 000
2014 bokslut 54 215 220

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 
för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanterings-
veteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra 
utgifter för krishantering 1 582 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 715 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 164 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 25 180 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 210 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 676 000
18. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 3 324 000
19. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 769 000
Sammanlagt 49 000 000

Dispositionsplan (euro)
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21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
F ö r k l a r i n g :  Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under momentet ombildats till
ett fast anslag.

2016 budget 15 360 000
2015 budget 15 360 000
2014 bokslut 16 862 065

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

F ö r k l a r i n g :  Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under momentets
beslutsdel i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 2 i dispositionsplanen höjts med
900 000 euro, anslaget under punkt 4 i dispositionsplanen minskats med 800 000 euro och ansla-
get under punkt 6 i dispositionsplanen minskats med 100 000 euro. Ändringarna beror på en pre-
cisering av objekten för de nedskärningar i anslagen som gjorts på grund av anpassningsåtgärder-
na inom den offentliga ekonomin.

Utrikesministeriet har preciserat sin bedömning av de förvaltningsområdesspecifika anslag som
ska riktas till statens utvecklingssamarbete 2016 med anledning av finansinvesteringarna inom
utvecklingssamarbetet och det ökade antalet asylsökande. Samtidigt har bedömningen av utveck-
lingssamarbetsanslagens andel av bruttonationalinkomsten (BNI) justerats. Nivån på utveck-
lingssamarbetsanslagen för 2016 beräknas utifrån de preciserade uppgifterna vara ca 0,38 % av
bruttonationalinkomsten, medan den i budgetpropositionen i beräknades vara 0,35 %.

Dispositionsplan (euro)

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 119 310 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 148 903 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 45 000 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 35 860 000
5. Humanitärt bistånd 70 000 000
6. Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom 

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

centralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet 65 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 6 800 000
Sammanlagt 498 093 000

1) I anslaget ingår 11 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för 
utvecklingssamarbete (DFID), 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbets-
verket i Österrike (ADA) samt 2 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissi-
onen.
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2016 budget 498 093 000
2015 I tilläggsb. 4 160 000
2015 budget 798 422 000
2014 bokslut 961 245 000

Fördelning av anslag för statens utvecklingssamarbete år 2016 enligt förvaltningsområde
(1 000 euro)

Under moment 24.30.66 inom utrikesministeriets förvaltningsområde 484 593
Under övriga moment inom utrikesministeriets förvaltningsområde 139 464
Inom inrikesministeriets förvaltningsområde 76 635
Inom finansministeriets förvaltningsområde 102 562
Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 447
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 210
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 068
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 1 420
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 514
Inom miljöministeriets förvaltningsområde 481
Sammanlagt 809 394
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  21 608 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 42 000 euro jämfört med det belopp på 21 650 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.01 med anledning av justeringar i anslagen på
grund av inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 21 608 000
2015 IV tilläggsb. -100 000
2015 budget 22 775 000
2014 bokslut 27 661 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster Rättsregistercentralens inkomster som avses
i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitiemi-
nisteriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som andra stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

I budgetpropositionen föreslås ett tillägg på 2 600 000 euro till anslaget, som föranleds av brut-
tobudgetering av inkomster från myndighetsverksamhet. Med inkomster från myndighetsverk-
samhet avses i detta sammanhang Rättsregistercentralens inkomster som avses i justitieministe-
riets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa
myndigheter inom dess förvaltningsområde. Den nuvarande förordningen (1020/2013) är i kraft
till den 31 december 2015, och den nya förordning som bereds träder i kraft den 1 januari 2016.
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2016 budget 6 941 000
2015 IV tilläggsb. 100 000
2015 budget 3 359 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Anslaget får användas
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka
diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för
diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet
förloras. 
F ö r k l a r i n g :  Punkt 9 i beslutsdelen fogas som 9 punkt till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

2016 budget 11 032 000
2015 budget 11 191 000
2014 bokslut 11 337 394

10.  Domstolar och rättshjälp

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  15 386 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 2 700 000 euro jämfört med det belopp på 12 686 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att antalet asylsökande stigit mera än beräknat år 2015. Avsikten är att
tillfälligt för år 2016 öka personalresurserna inom högsta förvaltningsdomstolen. 

I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition (RP
71/2015 rd) med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen. Syf-
tet med propositionen är att möjliggöra att högsta förvaltningsdomstolen avgör ärenden i en min-
dre sammansättning än för närvarande vid sådana i 6 kap. i utlänningslagen (301/2004) avsedda
besvärstillståndsärenden som gäller asyl och internationellt skydd samt i besvärstillståndsärenden
som är förknippade med dessa, och som gäller uppehållstillstånd eller avlägsnande ur landet och
inreseförbud, vilket minskar ökningsbehovet med 300 000 euro.

2016 budget 15 386 000
2015 budget 10 909 000
2014 bokslut 10 970 000
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03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  261 264 000  euro. 
Från och med den 1 april 2016 inrättas tre hovrättsrådstjänster (T14), förutsatt att det från och
med samma tidpunkt dras in tre hovrättslagmanstjänster (T16).
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det fjärde stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 254 823 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
6 441 000 euro, varav 5 000 000 euro föranleds av att antalet asylsökande stigit mera än beräknat
år 2015, och 1 441 000 euro är en överföring från moment 28.70.20 för utgifter för förvaltnings-
och specialdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA). Av-
sikten är att tillfälligt för år 2016 öka personalresurserna inom förvaltningsdomstolarna. 

Syftet med HAIPA-projektet är att förvaltnings- och specialdomstolarnas hela material som gäl-
ler rättsprocesser ska behandlas i elektronisk form. 

2016 budget 261 264 000
2015 IV tilläggsb. 150 000
2015 I tilläggsb. 116 000
2015 budget 247 710 000
2014 bokslut 260 048 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  70 800 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 67 800 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att antalet asylsökande stigit mera än beräknat år 2015.

2016 budget 70 800 000
2015 IV tilläggsb. 23 100 000
2015 budget 45 020 000
2014 bokslut 60 456 245

20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  109 622 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.
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Tillägget på 5 384 000 euro jämfört med det belopp på 104 238 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring från moment 28.70.20 för utgifter som föranleds av IKT-projektet
inom utsökningsväsendets strukturreform (URA). Målet för utsökningsväsendets strukturreform
är att det inom utsökningsväsendet tack vare ändringar i arbetsgången och organisationen samt
utvecklandet av IKT uppnås en årlig nettoinbesparing, genom vilken nivån för omkostnadsansla-
get för utsökningen kan sänkas från och med 2020.

Ökningen förbättrar indrivningsresultatet 2016 med 20 miljoner euro till 950 miljoner euro, och
antalet behandlade ärenden med 250 000 ärenden till 2,75 miljoner ärenden.

2016 budget 109 622 000
2015 budget 103 723 000
2014 bokslut 105 377 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  14 857 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 14 817 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
40 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 118 000 euro i överföring från moment
23.01.01 med anledning av justeringar i anslaget för inrättande av statsrådets förvaltningsenhet
och som avdrag 78 000 euro i överföring till moment 26.10.01 i anslutning till det IKT-center
som ska inrättas för polisen.

2016 budget 14 857 000
2015 IV tilläggsb. 104 000
2015 I tilläggsb. -295 000
2015 budget 16 409 000
2014 bokslut 21 774 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  47 260 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 34 180 000 euro jämfört med det belopp på 13 080 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av finansieringen av nödfinansieringsåtgärder enligt Amif-programmet,
interna omplaceringar av asylsökande inom EU och inledandet av fondprogrammen Amif och
ISF. Anslagets storlek preciseras vid behov när EU-finansieringen har bekräftats. Tilläggsfinan-
sieringen från EU ska anvisas för statens och den övriga offentliga sidans ökade asylkostnader. 

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. 
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2016 budget 47 260 000
2015 IV tilläggsb. 8 000 000
2015 budget 6 288 000
2014 bokslut 10 480 000

50. Vissa understöd (fast anslag)
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter dispositionsplanen under momentets beslutsdel i budget-
propositionen.

2016 budget 215 000
2015 budget 248 000

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  729 191 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Jämfört med det anslag på 717 972 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
11 219 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 9 000 000 euro i tilläggsresurser som till
följd av det kraftigt ökade antalet asylsökande behövs för polisens registrering av nyanlända, ut-
redningar, lönekostnader inom funktionen för avlägsnande ur landet, anskaffning av utrustning
och övriga utgifter, 3 200 000 euro för fortsatt särskild finansiering av programmet för bekämp-
ning av grå ekonomi och sammanlagt 1 019 000 euro i överföring från momenten 26.01.01,
26.20.01, 26.30.01, 26.30.02 och 26.40.01 i anslutning till det IKT-center som ska inrättas för po-
lisen samt som avdrag 2 000 000 euro i överföring till moment 26.20.01 som en omfördelning av
anslaget för den inre säkerheten.

2016 budget 729 191 000
2015 III tilläggsb. 1 366 000
2015 I tilläggsb. 770 000
2015 budget 734 180 000
2014 bokslut 731 422 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  23 419 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 19 344 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 075 000 euro, varav 800 000 euro föranleds av Skyddspolisens behov av ytterligare resurser på
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grund av det ökade antalet asylsökande och 3 275 000 euro är en överföring från moment
28.70.20 för projektet för att höja Skyddspolisens prestationsförmåga.

2016 budget 23 419 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  22 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 16 000 000 euro jämfört med det belopp på 6 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds närmast av det ökade antalet asylsökande som fått avslag på sin asylansökan
och på ökade återsändningar. Finland utnyttjar också den europeiska gränsförvaltningsbyrån
Frontex återsändningar. 

2016 budget 22 000 000
2015 budget 3 800 000
2014 bokslut 3 618 815

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  12 922 000  euro.
Anslaget får användas till rekrytering av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 5 922 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och det andra och tredje stycket i beslutsdelen fogas som andra
och tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 922 000 euro jämfört med det belopp på 7 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en återbudgetering av anslag som återtagits och hänför sig till fördröjningar med
upphandlingsbeslutet och till periodiseringen av faktureringen enligt avtalsmodellen. Behovet av
finansiering för projektet är oförändrat. 

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Jämfört med budgetpropositionen har det i beslutsdelen tagits med betalning av lönekostnader
motsvarande högst 10 årsverken. Ändringen hänför sig till nedläggningen av Förvaltningens IT-
central och överföringen av personalen inom KEJO-projektet till det IKT-center som ska inrättas
för polisen.

2016 budget 12 922 000
2015 I tilläggsb. -4 000 000
2015 budget 4 000 000
2014 bokslut 7 000 000



26.2038

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  233 410 000  euro.
Anslaget får även användas
3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen blir 3 punkt i det
andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 228 865 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 545 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 2 000 000 euro i överföring från moment
26.10.01 som en omfördelning av anslaget för den inre säkerheten och 3 000 000 euro för mer-
kostnader till följd av den intensifierade övervakningen av utlänningar och som avdrag 455 000
euro i överföring till moment 26.10.01 i anslutning till det IKT-center som ska inrättas för poli-
sen. 

Konceptbåten som är lämpad att användas som myndighetsbåt anskaffas främst med anslag under
moment 26.20.70. Oljeskyddsfonden delfinansierar projektet när båten är färdig. Under bygg-
nadstiden ska projektet i fråga om fondens finansieringsandel finansieras av omkostnadsansla-
gen. 

2016 budget 233 410 000
2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 1 900 000
2015 budget 229 813 000
2014 bokslut 229 939 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  12 133 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 12 774 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
641 000 euro, varav 400 000 euro är en överföring till Säkerhets- och kemikalieverket, till mo-
ment 32.40.05, av anslaget för tillsynsuppgifter enligt lagen om anordningar inom räddningsvä-
sendet (10/2007) och för räddningsväsendets utvecklings-, utrednings- och beredningsuppgifter
och 241 000 euro är en överföring till moment 26.10.01 i anslutning till det IKT-center som ska
inrättas för polisen.
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2016 budget 12 133 000
2015 IV tilläggsb. -800 000
2015 budget 14 398 000
2014 bokslut 16 362 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  52 795 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 171 000 euro jämfört med det belopp på 52 966 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 26.10.01 i anslutning till det IKT-center som ska inrättas
för polisen.

2016 budget 52 795 000
2015 IV tilläggsb. 1 600 000
2015 II tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. -436 000
2015 budget 55 590 000
2014 bokslut 70 157 000

40.  Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  79 155 000  euro.
Anslaget får även användas 
1) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer
som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
(746/2011).
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Jämfört med det anslag på 39 229 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
39 926 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 37 392 000 euro i löneutgifter och andra
utgifter för de ca 750 handläggare som för nio månader ska anställas vid Migrationsverket för att
behandla asylansökningar och 2 608 000 euro i löne- och hyresutgifter och andra utgifter för att
öka de statliga förläggningarnas kapacitet att ta emot asylsökande och som avdrag 74 000 euro i
överföring till moment 26.10.01 i anslutning till det IKT-center som ska inrättas för polisen. 

Behovsoprövade resekostnader och bidrag för frivillig återresa i anslutning till avslag på asylan-
sökan betalas med anslag under detta moment. Påtvingat återvändande ska ordnas på ett sätt som
är så kostnadseffektivt som möjligt för staten, antingen genom att polisen avlägsnar personer ur
landet (mom. 26.10.20) eller genom att personer återvänder frivilligt, om det bedöms fungera
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bättre och vara kostnadseffektivare. Finland utnyttjar i så stor utsträckning som möjligt den eu-
ropeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex tjänster för att avlägsna personer ur landet. 

2016 budget 79 155 000
2015 III tilläggsb. 1 646 000
2015 II tilläggsb. 703 000
2015 I tilläggsb. 1 200 000
2015 budget 26 355 000
2014 bokslut 26 809 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  290 327 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 202 675 000 euro jämfört med det belopp på 87 652 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av det ökade antalet asylsökande. År 2015 beräknas det komma 30 000
asylsökande till Finland. År 2016 väntas ytterligare 15 000 asylsökande.

2016 budget 290 327 000
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

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  89 918 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 59 434 000 euro jämfört med det belopp på 30 484 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av det ökade antalet asylsökande. År 2015 beräknas det komma 30 000
asylsökande till Finland. År 2016 väntas ytterligare 15 000 asylsökande.

Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller
är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i
Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjlighe-
ter 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 är 316,07 euro i månaden
för ensamkommande vuxna som inte har måltidsservice i förläggningen och 92,64 euro i måna-
den om måltidsservice tillhandahålls. 
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2016 budget 89 918 000
2015 IV tilläggsb. 13 106 000
2015 budget 8 584 000
2014 bokslut 9 917 930
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  15 302 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 32 000 euro jämfört med det belopp på 15 334 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 23.01.01 med anledning av en justering av anslaget för
inrättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 15 302 000
2015 IV tilläggsb. -23 000
2015 budget 16 245 000
2014 bokslut 20 183 000

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  1 917 418 000  euro.
Fullmakt
1) År 2016 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som
försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2021, enligt valutakursnivån den
dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 146 774 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter er-
sätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetproposi-
tionen.
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Tillägget på 51 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 866 418 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 27.10.18 för utgifter i anslutning till
den materiella beredskapen, dvs. för rustning och materielunderhåll.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2016 med 198 000
euro jämfört med det belopp på 146 576 000 euro som föreslås i budgetpropositionen och den
ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten föranleds av att avta-
len om underhåll av system som används inom flygvapnet, marinen och armén har preciserats ef-
ter det att försvarsmakten gjort upp det ursprungliga budgetförslaget.

De ändringar i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna
som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av ändringarna i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2016 2017 2018 2019 2020—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2016

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel 4 581 3 502 2 424 10 507
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 14 373 14 373
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logis-
tik 2013 (PVLOG 2013) 30 520 9 750 40 270
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 22 400 22 400
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller 
simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 70 811 31 638 10 207 112 656
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller 
underhåll (Millog) 99 254 97 214 95 559 95 131 93 897 481 055
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett 
utbildningssystem för primär flygutbildning och 
grundläggande flygutbildning 2 000 22 000 15 000 39 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 246 939 167 104 126 190 98 131 96 897 735 261

Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 89 916 41 392 8 486 6 980 146 774
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 89 916 41 392 8 486 6 980 146 774

Fullmakter sammanlagt 246 939 257 020 167 582 106 617 103 877 882 035
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2016 budget 1 917 418 000
2015 IV tilläggsb. 900 000
2015 I tilläggsb. -5 020 000
2015 budget 1 843 060 000
2014 bokslut 1 863 259 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  542 735 000  euro.
Av anslaget får högst 53 684 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt
1) År 2016 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2016—2020, enligt
valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 182 276 000
euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2016, PVKEH 2016).
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i be-
slutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller
fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 51 000 000 euro jämfört med det belopp på 593 735 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 27.10.01. Till omkostnaderna har överförts 2 550 000
euro från anslaget för 2016 för beställningsfullmakten PVKEH 2016, 44 350 000 euro från andra
anskaffningar av försvarsmateriel och 4 100 000 euro från anslaget för förändringar i index och
valutakurser. 

Sänkningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för PVKEH 2016 med 131 824 000
euro jämfört med det belopp på 314 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds
av att det inte krävs fullmakt för de planerade förvärven. De ändringar i beställningsfullmakten
som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets
förvaltningsområde.

Jämfört med det anslag på 98 034 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är anslagsminsk-
ningen för andra anskaffningar av försvarsmateriel 44 350 000 euro.

Jämfört med det anslag på 11 837 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är anslagsminsk-
ningen för utgifter för förändringar i index och valutakurser 4 100 000 euro.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att 481 314 000 euro av anslaget under momentet kommer
att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 7 737 000 euro
att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med
beställningsfullmakter samt 53 684 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsma-
teriel.
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Till följd av ändringarna i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

2016 budget 542 735 000
2015 IV tilläggsb. 55 115 000
2015 I tilläggsb. -2 362 000
2015 budget 416 810 000
2014 bokslut 427 561 000

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

2016 2017 2018 2019 2020—

Sammanlagt
 fr.o.m.

 2016

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande 
av beredskapsförband (VYV 1) 14 175 9 800 19 100 43 075
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2007) 24 107 24 107
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2009) 22 042 15 000 37 042
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2012) 66 782 11 541 6 057 5 000 89 380
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2013) 129 436 66 152 195 588
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2013 (TTK-PROTO 
2013) 8 160 8 160
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2014) 97 600 71 300 58 000 53 000 22 000 301 900
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten 
(PVKEH 2015) 84 462 60 050 8 775 12 700 165 987
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 446 764 233 843 91 932 70 700 22 000 865 239

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

Fullmakter sammanlagt 481 314 302 269 148 032 82 700 33 200 1 047 515
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30.  Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får användas till
1) betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pen-
sionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betal-
ning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgö-
ringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär
krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem
2) betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrup-
per samt till överföringsersättningar
3) betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer 
4) betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra kon-
sumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i kris-
hantering
5) betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations-
och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna
6) utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering
7) utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för mate-
rielkostnader i anslutning till den 
8) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internatio-
nella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter
9) materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder
personal eller i övrigt deltar i
10) betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrange-
manget enligt SALIS-avtalet 
11) betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift
Capability (SAC) - avtalet
12) utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden
13) utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.
Dispositionsplan (euro)

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

(EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 355 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 000 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 6 700 000
07 Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 6 163 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 1 000
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F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionspla-
nen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. Jämfört med budgetpropositionen har
punkt 14 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet slopats.

Finland beslutade den 7 augusti 2015 att delta i EU:s insats i Medelhavet med högst 10 soldater
under högst 12 månader. Det uppskattas att deltagandet i insatsen föranleder utgifter på 303 000
euro år 2016. Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen därför fogats en punkt
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 04. i dispositionsplanen höjts med
228 000 euro och anslaget under punkt 07. i dispositionsplanen höjts med 115 000 euro till följd
av en precisering av kostnaderna.

Anslagsändringarna under punkterna i dispositionsplanen, vilka uppgår till sammanlagt 646 000
euro, har finansierats med anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen.

2016 budget 36 557 000
2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 8 864 000
2015 budget 38 558 000
2014 bokslut 57 266 000

09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s 
stridsgrupper samt för överföringsersättningar 300 000

10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 303 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 310 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 10 680 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 513 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 240 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, 

för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av del-
tagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 1 474 000

Sammanlagt 36 557 000

Dispositionsplan (euro)
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.   (28.01 och 20, delvis) Förvaltning

01.  (28.01.01 och 20.03) Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  30 627 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 107 000 euro jämfört med det belopp på 30 520 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 23.01.01 som föranleds av en justering av anslaget för
inrättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 30 627 000
2015 IV tilläggsb. 95 000
2015 I tilläggsb. 2 400 000
2015 budget 30 996 000
2014 bokslut 40 862 000

10.  Beskattningen och Tullen

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  170 599 000  euro. 
Fullmakt
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till förtullnings-
systemet inte användes 2015, får avtal om den oanvända delen ingås 2016 till ett belopp av högst
54 200 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 170 099 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av effektiviserad tullövervakning för att hantera strömmen av asylsökande
till Finland via Torneå. 

2016 budget 170 599 000
2015 IV tilläggsb. 6 463 000
2015 I tilläggsb. 310 000
2015 budget 164 003 000
2014 bokslut 166 359 000

20.   (28.20, delvis) Tjänster för statssamfundet

88. Senatfastigheter
2. Investeringar
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2016. Dessut-
om får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter
på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibe-
hålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som
effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter
och inte heller överlåtelseskatt.
3. Upplåning
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2016 uppta lån enligt 5 § 1
mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 85 miljoner euro netto.
F ö r k l a r i n g :  Punkt 2. Investeringar i beslutsdelen ersätter det andra stycket i punkt 2. Inves-
teringar i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 3. Upplåning i besluts-
delen ersätter punkt 3. Upplåning i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Maximibeloppet för Senatfastigheters investeringar höjs med 35 miljoner euro jämfört med det
belopp på 265 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen. Maximibeloppet för förbindel-
serna under de följande finansåren höjs med 12 miljoner euro jämfört med det belopp på 218 mil-
joner euro som föreslås i budgetpropositionen. För att täcka utgifterna för den ökade investerings-
nivån höjs Senatfastigheters försäljningsmål med ett belopp som motsvarar ökningen av investe-
ringsnivån från 100 miljoner euro till 135 miljoner euro 2016 och till 140 miljoner euro 2017.

Maximibeloppet för Senatfastigheters nettoupplåning höjs med 35 miljoner euro jämfört med det
belopp på 50 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen. Ökningen av nettoupplåningen
föranleds av behovet att finansiera det ökade antalet investeringar.

2016 budget —
2015 IV tilläggsb. —
2015 II tilläggsb. —
2015 budget —
2014 bokslut —
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50.  Pensioner och ersättningar

15. Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  4 471 106 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 5 322 000 euro jämfört med det belopp på 4 465 784 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519). 

2016 budget 4 471 106 000
2015 budget 4 448 533 000
2014 bokslut 4 330 532 123

16. Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  2 146 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 2 000 euro jämfört med det belopp på 2 144 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).

2016 budget 2 146 000
2015 budget 2 205 000
2014 bokslut 2 011 441

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  2 651 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 3 000 euro jämfört med det belopp på 2 648 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).

2016 budget 2 651 000
2015 budget 2 720 000
2014 bokslut 1 805 034
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63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  186 154 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 221 000 euro jämfört med det belopp på 185 933 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).

2016 budget 186 154 000
2015 budget 170 300 000
2014 bokslut 147 710 631

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  34 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 34 060 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av att beräkningen gjorts enligt den fastställda ArPL-indexnivån för 2016
(2519).

2016 budget 34 100 000
2015 budget 29 200 000
2014 bokslut 25 044 322

60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  25 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 15 000 euro jämfört med det belopp på 40 000 euro som föreslås i budgetpropositio-
nen föranleds av en minskning av antalet personer som 2015 får lön på indragningsstat. Antalet
personer som 2016 får lön på indragningsstat minskar i enlighet med detta till en person. Tid-
punkten för när personer som får lön på indragningsstat pensioneras kan väljas av personen i fråga
fram till det att han eller hon fyller 68 år.

2016 budget 25 000
2015 budget 3 418 000
2014 bokslut 38 389
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70.  Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  35 199 000  euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 17 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen fogas som fjärde stycke till
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 29 565 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
5 634 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 17 000 000 euro för en återbudgetering av
anslag som återtagits och som avdrag 400 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för utgifter
för statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (Vahva), 1 441 000 euro i överföring till
moment 25.10.03 för utgifter för förvaltnings- och specialdomstolarnas system för verksamhets-
styrning och dokumenthantering (HAIPA), 5 384 000 euro i överföring till moment 25.20.01 för
utgifter för IKT-projektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA), 3 275 000 euro i
överföring till moment 26.10.02 för utgifter för projektet för att höja skyddspolisens prestations-
förmåga och 866 000 euro i överföring till moment 30.20.02 för utgifter för ett projekt som gäller
den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet
(Vati).

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2016 budget 35 199 000
2015 IV tilläggsb. -800 000
2015 I tilläggsb. -2 080 000
2015 budget 12 535 000
2014 bokslut 17 810 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  24 645 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 500 000 euro jämfört med det belopp på 27 145 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att en reservering för ett spetsprojekt har skjutits upp.

2016 budget 24 645 000
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80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  220 768 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 10 000 euro jämfört med det belopp på 220 758 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av de ändringar i inkomstposter som föreslås i denna kompletterande bud-
getproposition.

2016 budget 220 768 000
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

90.  Stöd till kommunerna

22. Utveckling och stödjande av självstyrande områden samt förvaltnings- och servicestrukturer
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  800 000  euro.
Anslaget får användas
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fyra årsverken för styrnings-,
sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestruktu-
ren; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 400 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen och ändringen av rätten till avlönande av visstidsanställd personal föranleds av det ökade
behovet att stödja beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Momentets svenskspråkiga rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.

2016 budget 800 000
2015 budget 600 000
2014 bokslut 600 000
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30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  8 986 803 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 9 028 453 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
41 650 000 euro. I ändringen har som tillägg beaktats 1 662 000 euro som föranleds av en ändring
av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna och 1 194 000 euro som föranleds
av en ändring av beräkningsfaktorerna och som avdrag 106 000 euro som föranleds av en ändring
av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och 44 400 000 euro i anslut-
ning till en precisering av kalkylen över kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

2016 budget 8 986 803 000
2015 IV tilläggsb. 550 000
2015 budget 8 500 317 000
2014 bokslut 8 629 502 931

92.  EU och internationella organisationer

Fullmakt
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrange-
mang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst
1 083 500 000 euro.
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att
framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel
som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma reso-
lutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen.

Utgångspunkten för den gemensamma resolutionsmekanismens verksamhet är att krissituationer
även i de största bankerna kan skötas med tillämpande av befogenheter enligt den nya lagstift-
ningen och att det finansieringsbehov som föranleds av resolutionen kan täckas genom bidrag
som tas in av bankerna till den gemensamma resolutionsfonden. Det är dock möjligt att det sär-
skilt under den övergångsperiod som sträcker sig fram till 2024 uppstår en situation där de medel
som förhandsfonderats för de nationella andelarna inte räcker till.

Ekofin-rådet nådde i november 2015 politiskt samförstånd om kompletterande finansieringsar-
rangemang för den gemensamma resolutionsfonden. Arrangemanget motsvarar Finlands stånd-
punkt som framgår av statsrådets redogörelse E 34/2015 rd och som godkändes av riksdagens sto-
ra utskott. Det kompletterande finansieringsarrangemanget genomförs i form av ett arrangemang
med lånelimit, inom ramen för vilket medlemsstaterna vid behov beviljar resolutionsnämnden lån
för komplettering av den gemensamma resolutionsfonden som ett sista alternativ i det fall att en
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medlemsstats nationella andel av fonden har använts och fondandelen också redan har komplet-
terats med tillfälliga överföringar mellan fondandelarna (lån) och genom lån från privata källor.

En medlemsstat har möjlighet att besluta om beviljandet av enskilda lån från fall till fall. Med-
lemsstaten ska meddela den gemensamma resolutionsnämnden om sitt motiverade beslut inom
tre arbetsdagar från det att resolutionsnämnden framfört sin lånebegäran. 

Maximinivån för lånearrangemanget anges som en fast övre gräns som motsvarar kommissionens
bedömning av medlemsstatens andel av målnivån för den gemensamma resolutionsfonden. För
Finlands del är det fasta maximibeloppet för lånearrangemanget 1 083,5 miljoner euro, dvs.
1,97 % av fondens målnivå på 55 miljarder euro.

Lånearrangemanget är det sista alternativet i förhållande till de övriga finansieringsformer som
ingår i den gemensamma resolutionsfonden. För att tillräckligt snabbt få tillgång till helheten med
kompletterande finansiering behöver statsrådet samtidigt ges fullmakt att besluta om att inom ra-
men för den gemensamma resolutionsfonden framföra en begäran om överföring, dvs. om lån, av
andra medlemsstaters fondandelar. Enligt 2 § 1 mom. i den lag som gäller sättande i kraft av av-
talet beslutar statsrådet med stöd av riksdagens samtycke om att till den gemensamma resolu-
tionsnämnden framföra Finlands begäran om överföring. Riksdagens samtycke krävs för en be-
gäran eftersom en begäran eventuellt kan leda till att finska staten blir tvungen att till fonden till
den avtalsslutande part från vilken fondandelen lånats överföra motsvarande belopp. Detta är
jämförbart med en sådan statsborgen som avses i 82 § 2 mom. i grundlagen och som endast får
beviljas med riksdagens samtycke.

Det föreslås att maximibeloppet för en begäran om tillfällig överföring ska vara 3 502,5 miljoner
euro. Detta grundar sig på en beräkning av det kalkylerade maximibelopp som Finland 2016 kan
begära att överförs från de övriga medlemsstaternas fondandelar till Finland för att komplettera
Finlands fondandel. Detta maximibelopp är samtidigt noga avgränsat, ett kalkylerat maximibe-
lopp av ett sådant med statsborgen jämförbart ersättningsansvar som kan uppstå till följd av en
begäran om tillfällig överföring.

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  1 951 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 180 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 131 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds närmast av att medlemsstaterna till följd av systemet med EU:s egna
medel gjort statistiska reformer som påverkar talen i nationalräkenskaperna samt bl.a. av att re-
servationer som hänför sig till den inkomstbas som medlemsstaternas bruttonationalinkomst tas
ut på slopats till följd av övergången till det nya systemet för egna medel. Ändringarna inverkar
också avsevärt på betalningsandelarna mellan medlemsstaterna och bidrar också till att sänka Fin-
lands medlemsavgift.
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2016 budget 1 951 000 000
2015 IV tilläggsb. -150 000 000
2015 I tilläggsb. -10 000 000
2015 budget 1 965 000 000
2014 bokslut 1 981 962 642

99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  2 000 000  euro.
Anslaget får användas till att betala utgifter för att hantera risken i samband med statens kassa-
placeringar.
F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Anslaget är avsett för utgifter för att hantera risken i samband med statens kassaplaceringar vid
exceptionella förhållanden på finansmarknaden, när placering enligt lag har varit möjligt på
sådana villkor som minskar risken och medför kostnader.

2016 budget 2 000 000
2015 budget 10 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

01.   (29.01, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom 
ansvarsområdet

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  19 203 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 241 000 euro jämfört med det belopp på 18 962 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 23.01.01 som föranleds av en justering av anslaget för
inrättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 19 203 000
2015 IV tilläggsb. 207 000
2015 budget 20 645 000
2014 bokslut 27 776 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  2 190 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter som föranleds av åtgärder som
främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av utbildning av lärare
och annan personal inom undervisningsväsendet för asylsökandes och invandrares behov samt av
erkännande av asylsökandes och invandrares kompetens och utbildning.
F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till budgetpropositionen. 

Av anslaget är 2 000 000 euro en överföring från moment 29.30.20 och 190 000 euro en överfö-
ring från moment 29.30.21.

2016 budget 2 190 000
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10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

20. Gemensamma utgifter för den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska
verksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  17 672 000  euro.
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder för att påskynda införandet
av digitala läromedel, av försök och utveckling inom digitalt lärande samt av åtgärder för att
främja tillgängliggörandet av kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning för barn.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 200 000 euro jämfört med det belopp på 17 872 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att behovet av tilläggsanslag kompenseras under moment 29.80.20.

2016 budget 17 672 000
2015 IV tilläggsb. -90 000
2015 budget 10 697 000
2014 bokslut 12 717 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas  720 220 000  euro.
Anslaget får användas 
9) till understöd för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervis-
ningen och den grundläggande utbildningen och anställning av skolgångsbiträden i anknytning
till det samt för minskande av undervisningsgruppernas storlek, högst 7 645 000 euro
19) till betalning av sådana utgifter och understöd inom den allmänbildande utbildningen som
hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv
garanti och som förebygger avhopp från skolan, högst 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 9 och 19 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 9 och 19 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 702 453 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
17 767 000 euro. I ändringen har som tillägg beaktats 25 000 000 euro, som föranleds av en ök-
ning av det uppskattade elevantalet inom den förberedande undervisning som ordnas för invand-
rare före den grundläggande utbildningen, och 1 767 000 euro som föranleds av en precisering av
priset per enhet för gymnasieutbildningen. I ändringen har som avdrag beaktats 9 000 000 euro
som föranleds av en precisering av grunderna för bestämmandet av finansieringen av den grund-
läggande utbildningen.
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I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om ändring av lagen om om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet (1705/2009) så att finansiering av förberedande undervisning före grundläg-
gande utbildning möjliggörs i sådana situationer där eleven inte är inskriven i skolan den dag då
statistiken tas fram.

2016 budget 720 220 000
2015 I tilläggsb. 6 050 000
2015 budget 731 212 000
2014 bokslut 829 537 328

30.  Vuxenutbildning

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  17 527 000  euro.
Anslaget får användas
2) till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och exami-
na för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kost-
naderna för att driva verksamheten.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 19 527 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 29.01.53.

2016 budget 17 527 000
2015 budget 19 147 000
2014 bokslut 23 147 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  8 499 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 190 000 euro jämfört med det belopp på 8 689 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 29.01.53.

2016 budget 8 499 000
2015 III tilläggsb. 1 350 000
2015 budget 6 890 000
2014 bokslut 7 010 000
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31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  134 805 000  euro.
Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 560. Trots
kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds
av rättelsebeslut.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 131 805 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att de kalkylerade studerandeårsverkena inom den yrkesinriktade till-
läggsutbildningen utökas med 360 årsverken.

2016 budget 134 805 000
2015 III tilläggsb. 1 000 000
2015 budget 133 006 000
2014 bokslut 136 198 614

40.  Högskoleundervisning och forskning

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas  53 960 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 54 960 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att en reservering för ett spetsprojekt har skjutits upp.

2016 budget 53 960 000
2015 budget 48 040 000
2014 bokslut 41 414 000

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  1 825 070 000  euro.
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/
2009) 
1) 1 594 137 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder.

F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Tillägget på 1 447 000 euro jämfört med det belopp på 1 823 623 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att hyressänkningen hos Senatfastigheter, som har samband med ge-
nomförandet av självkostnadsprincipen, inte längre ingår.

2016 budget 1 825 070 000
2015 IV tilläggsb. 941 000
2015 budget 1 904 269 000
2014 bokslut 1 894 935 000

55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 858 020 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering till yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen
4) 7 410 000 euro för kompensation enligt 68 § i yrkeshögskolelagen.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 246 000 euro jämfört med det belopp på 857 774 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att mervärdesskattekostnaderna enligt 68 § i yrkeshögskolelagen har pre-
ciserats.

2016 budget 858 020 000
2015 IV tilläggsb. 39 469 000
2015 budget 861 787 000
2014 bokslut 402 356 776

80.   (29.80 och 29.01, delvis) Konst och kultur

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt
Nationella audiovisuella institutet får ingå avtal om att hyra lokaler i anslutning till överföring av
biografverksamhet så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna på högst 180 000
euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som fullmakt till beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

Nationella audiovisuella institutet har som mål att hyra lokaler för institutets biografverksamhet
i det kommande Helsingfors Centralbibliotek. Behovet av tilläggsanslag från och med 2019 som
föranleds av ökade hyresutgifter kommer att täckas genom överföringar inom huvudtiteln.

2016 budget 6 522 000
2015 budget 6 935 000
2014 bokslut 7 511 000
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20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  15 205 000  euro.
Fullmakt
Museiverket får ingå avtal om att hyra Kotkaniemi så att detta årligen föranleder en ökning av
hyresutgifterna på högst 225 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 660 000 euro jämfört med det belopp på 14 545 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av hyra för tälttak och läktare i Olofsborg. Av tillägget utgör 460 000 euro
en överföring från moment 29.80.53.

Behovet av tilläggsanslag från och med 2017 som föranleds av ökade hyresutgifter för Kotkanie-
mi kommer att täckas genom överföringar inom huvudtiteln.

2016 budget 15 205 000
2015 budget 16 945 000
2014 bokslut 16 950 000

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas  24 669 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 25 085 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
416 000 euro, varvid som avdrag har beaktats 460 000 euro som en överföring till moment
29.80.20 och som tillägg 44 000 euro som hänför sig till en precisering av den hyressänkning hos
Senatfastigheter som har samband med genomförandet av självkostnadsprincipen.

2016 budget 24 669 000
2015 budget 29 837 000
2014 bokslut 28 369 019

90.  Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslags-
anslag)
Anslaget får användas
7) för beviljande av extra pension för idrottsutövare enligt lagen om extra pension för idrottsut-
övare (1419/2014) motsvarande högst 16 fulla pensioner.
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Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 324,32 euro i måna-
den.
F ö r k l a r i n g :  Punkt 7 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 7 i det andra stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter
det sjätte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

2016 budget 147 622 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 148 194 000
2014 bokslut 147 295 011
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning och forskning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  24 557 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 24 550 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 55 000 euro i överföring av löneutgifter och
andra utgifter för ett årsverke till moment 32.01.02 och som tillägg 62 000 euro i överföring från
moment 23.01.01 till följd av justeringar av anslagen för inrättandet av statsrådets förvaltnings-
enhet.

2016 budget 24 557 000
2015 IV tilläggsb. 56 000
2015 budget 23 818 000
2014 bokslut 29 843 000

10.   (30.10 och 32.50, delvis) Utveckling av landsbygden

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  17 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 12 000 000 euro jämfört med det belopp på 29 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en ändring i behovskalkylen med beaktande av den uppskattade ut-
vecklingen av räntenivån.
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2016 budget 17 000 000
2015 IV tilläggsb. -3 000 000
2015 I tilläggsb. -14 800 000
2015 budget 32 800 000
2014 bokslut 12 516 618

20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  42 212 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 866 000 euro jämfört med det belopp på 41 346 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 28.70.20 till ett projekt som gäller den offentliga för-
valtningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (Vati-projektet).

2016 budget 42 212 000
2015 budget 41 757 000
2014 bokslut 41 521 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Anslaget får användas
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.
F ö r k l a r i n g :  Punkt 4 i beslutsdelen fogas som  punkt 4 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Ändringen gör det möjligt att använda anslaget till betalning av nödvändiga utgifter som föran-
leds av bekämpning av växtskadegörare. Dessa utgifter kan inte ersättas med stöd av lagen om
skydd för växters sundhet (702/2003). Europeiska unionens medfinansiering för bekämpning av
växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

2016 budget 6 028 000
2015 budget 6 278 000
2014 bokslut 5 795 424

42. Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  4 500 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador
(1214/2000). Av anslaget får betalas ersättningar som hänför sig till 2015 och tidigare år. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
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F ö r k l a r i n g :  Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Under 2015 är skördeskadorna större än genomsnittet. För ersättande av skördeskadorna behövs
det uppskattningsvis 11 300 000 euro. För ersättningarna finns det 3 400 000 euro till förfogande.
Eftersom det i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2015 ingår ett tilläggsanslag på
3 400 000 euro, är tilläggsbehovet 4 500 000 euro. 

Ersättningssystemet för skördeskador upphör vid utgången av 2015. Genom anslaget säkerställer
man att det finns ett tillräckligt anslag för att ersätta alla de skador som uppkommit under tiden
för ersättningssystemet. Ersättningarna för skördeskadorna under 2015 betalas huvudsakligen
2016. 

2016 budget 4 500 000
2015 IV tilläggsb. 3 400 000
2015 budget 230 000
2014 bokslut 3 722 400

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  11 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det belopp på 14 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att en reservering för ett spetsprojekt har skjutits upp.

2016 budget 11 000 000
2015 I tilläggsb. 250 000

40.  Naturresursekonomi

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  14 780 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen. 

Avdraget på 2 100 000 euro jämfört med det belopp på 16 880 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring till moment 30.10.61 och föranleds av den preciserade åtgärdspla-
nen för genomförande av spetsprojekt 3 (Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen
iståndsätts) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik.
Ansvaret för genomförandet av en del av de åtgärder som ingår i spetsprojektet har överförts från
jord- och skogsbruksministeriet till miljöministeriet.
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2016 budget 14 780 000
2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 9 010 000
2014 bokslut 2 539 743
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  15 646 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 17 000 euro jämfört med det belopp på 15 629 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 23.01.01 som föranleds av en justering av anslaget för
inrättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 15 646 000
2015 IV tilläggsb. 17 000
2015 budget 16 483 000
2014 bokslut 20 721 000

10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  78 777 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Avdraget på 140 000 euro jämfört med det belopp på 78 917 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 32.01.02 och föranleds av att ägandet av det riksomfat-
tande trafiktillståndssystemet överförs till system- och utvecklingsuppgifterna vid informations-
förvaltningen vid närings-, trafik- och miljöcentralen.

2016 budget 78 777 000
2015 budget 81 080 000
2014 bokslut 86 154 000
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20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  1 060 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 065 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen är en överföring till moment 31.10.50.

2016 budget 1 060 000 000
2015 I tilläggsb. 7 793 000
2015 budget 932 909 000
2014 bokslut 1 016 938 000

35. Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  20 850 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 450 000 euro jämfört med det belopp på 20 400 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av MAKU-indexets utveckling. 

2016 budget 20 850 000
2015 budget 88 713 000
2014 bokslut 55 744 000

50. Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  8 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring från moment 31.10.20 och ska användas för att understödja under-
håll och förbättring av enskilda vägar. Anslaget får användas för att trygga lika möjligheter till
mobilitet samt till understöd för vägar som den fasta bosättningen och näringslivet behöver. 

2016 budget 8 000 000
2015 budget 5 000 000
2014 bokslut 8 000 000
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30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  82 774 000  euro.
Fullmakt
Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren
2016—2019 högst till ett belopp av 120 680 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Avdraget på 1 700 000 euro jämfört med det belopp på 84 474 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att inkomstposten för biljettintäkter för kollektivtrafik preciseras från
3,7 miljoner euro till 2 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster med
VR-Group Ab.

Giltighetstiden för det nu gällande avtalet som avser fjärrtrafiken går ut den 31 december 2015.
Det nya avtalet träder i kraft vid ingången av 2016. Avtalet omfattar upphandling av tågtjänster
både inom fjärrtrafiken och upphandling av närtrafiktjänster i Helsingforsregionen på de banav-
snitt som inte omfattas av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Det fyraåriga av-
talets pris utan mervärdesskatt är ca 110 miljoner euro och priset ökat med mervärdesskatten ca
120,7 miljoner euro. Behovet av anslag för upphandling av tågtrafik minskar från 43,7 miljoner
euro år 2015 till 30,17 miljoner euro år 2016. 

Ändringarna i den upphandlade trafiken enligt det nya avtalet träder i kraft från och med den 27
mars 2016. Nedskärningarna gäller främst rutter och turer som har låga passagerarantal. Cirka 6
procent av kunderna inom den upphandlade trafiken berörs av nedskärningarna av turer. På de
turer som läggs ner görs det sammanlagt ca 550 000 resor per år, medan det inom ramen för kom-
munikationsministeriets hela upphandlade trafik görs 9 miljoner resor. Tågtrafiken upphör helt
och hållet på 28 stationer, när det i hela landet finns 200 stationer. Många av de stationer som
läggs ner har mycket lågt passagerarantal. Dessutom blir det enstaka ändringar i tågturer som om-
fattas av VR:s trafikplikt.

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

2016 2017 2018 2019—

Sammanlagt
från och med

2016

Upphandling av tågtrafik 30 170 30 170 30 170 30 170 120 680
Utgifter sammanlagt 30 170 30 170 30 170 30 170 120 680
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2016 budget 82 774 000
2015 budget 103 159 000
2014 bokslut 102 843 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  11 524 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 140 000 euro  jämfört med det belopp på 11 384 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring från moment 31.40.44 för att säkerställa resurser för observations-
och varningstjänster (HAVARO).

2016 budget 11 524 000
2015 budget 11 894 000
2014 bokslut 11 045 000

44. Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  9 860 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 140 000 euro jämfört med det belopp på 10 000 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring till moment 31.40.01.

2016 budget 9 860 000
2015 budget 20 000 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  33 645 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 34 467 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
822 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 1 230 000 euro för löneutgifter och andra
utgifter för 18,7 årsverken i överföring till moment 32.01.02, och 95 000 euro för systemkostna-
der i överföring till moment 32.30.01 samt 503 000 euro som tillägg för justeringar av anslagen
för inrättandet av statsrådets förvaltningsenhet i överföring från moment 23.01.01. 

2016 budget 33 645 000
2015 IV tilläggsb. -780 000
2015 I tilläggsb. 643 000
2015 budget 40 725 000
2014 bokslut 55 790 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  193 120 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 190 735 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
2 385 000 euro, varav 1 230 000 euro föranleds av löneutgifter och andra utgifter för 18,7 årsver-
ken i överföring från moment 32.01.01 till NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas
gemensamma utvecklings- och förvaltningsenhet, 55 000 euro för löneutgifter och andra utgifter
för ett årsverke i överföring från moment 30.01.01, 140 000 euro för ägandet av det riksomfattan-
de trafiktillståndssystemet i överföring från moment 31.10.01 samt 960 000 euro för rekrytering
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av 16 årsverken för uppgifter i anknytning till kommunplaceringen av de asylsökande som fått
uppehållstillstånd. 

2016 budget 193 120 000
2015 III tilläggsb. 130 000
2015 I tilläggsb. 1 144 000
2015 budget 213 161 000
2014 bokslut 215 135 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas  616 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 116 000 euro som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av att genomförandet av projektet med kunduppgifter fördröjs.

2016 budget 616 000
2015 I tilläggsb. -125 000
2015 budget 663 000
2014 bokslut 6 019 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)
Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga
investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.30.64, samt till betalning av
mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under
momenten 32.01.42, 32.20.40 och 32.20.42. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

2016 budget 30 622 000
2015 I tilläggsb. —
2015 budget 88 961 000
2014 bokslut 130 510 832

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
F ö r k l a r i n g :  Jämfört med budgetpropositionen har momentets anslag ändrats till ett för-
slagsanslag. 

2016 budget 3 500 000
2015 IV tilläggsb. 1 102 000
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42. Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt inno-
vationer (reservationsanslag 3 år)
I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innova-
tionsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd
av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts
och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet
1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer
2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag
3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin
4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar.
Anslaget får även användas för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt punkterna 1), 3) och 4)
vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kun-
skapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning. 
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om
man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid
bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag.
Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet
betalas med anslag under moment 32.01.29.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det andra och tredje stycket i beslutsdelen under momen-
tet i budgetpropositionen.

Ändringen specificerar användningen av anslaget i enlighet med förordningen (1444/2014) och
möjliggör betalning av förskott till små och medelstora företag i enlighet med moment 32.20.40.

2016 budget 30 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas  8 007 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 8 507 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en inbesparing av engångsnatur.

2016 budget 8 007 000
2015 budget 9 507 000
2014 bokslut 10 007 000
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20.   (32.20 och 32.60, delvis) Närings- och innovationspolitik

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  330 370 000  euro.
Fullmakt
År 2016 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 241 015 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter det första stycket i
punkten Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Anslagstillägget på 1 400 000 euro jämfört med det belopp på 328 970 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen samt tilläget på 10 000 000 euro i bevillningsfullmakten jämfört med det be-
lopp på 231 015 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av Microsofts uppsäg-
ningar. Bevillningsfullmaktens tillägg av engångsnatur ska användas för grundande av nya före-
tag, för planering av nystartade företags internationella tillväxt samt för rekrytering av ICT-
experter till redan verksamma företags forsknings-, utvecklings- och innovationsuppgifter. 

2016 budget 330 370 000
2015 budget 367 571 000
2014 bokslut 386 295 557

41. Statsunderstöd till Finnpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  35 600 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 33 600 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av uppsägningar inom Microsoft och riktas till Invest in Finland-verk-
samheten. Med anslaget främjas sysselsättandet av den personal som befrias från ICT-sektorn
samt etableringen av utländska företag i Finland. 

2016 budget 35 600 000
2015 IV tilläggsb. —
2015 I tilläggsb. 303 000
2015 budget 51 792 000
2014 bokslut 61 937 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  7 024 000  euro.
Anslaget får användas
3) högst 2 724 000 euro till betalning av understöd som hänför sig till utvecklandet av marin-
industrins verksamhetsomgivning.
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4) till avlönande av en personalmängd motsvarande högst 1 årsverke.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 3 och 4 i det andra stycket i beslutsdelen fogas
som punkter 3 och 4 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Jämfört med det anslag på 4 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
2 224 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 2 724 000 euro som är avsett att användas
för utvecklandet av marinindustrins verksamhetsomgivning, vars projekt har startat senare än
väntat, och som avdrag har beaktats 500 000 euro som en permanent justering av anslagsnivån.

I den första tilläggsbudgeten för 2013 beviljades det under momentet 4 000 000 euro för utveck-
landet av marinindustrins verksamhetsomgivning som en del av det utvecklingsprojekt inom ma-
rinindustrin som arbets- och näringsministeriet inledde.

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

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Statskontoret har 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. Stats-
kontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvand-
lingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen, varvid det nuvarande femte stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpro-
positionen blir det sjätte stycket.  

Ändringen förtydligar låneförvaltningen då lån som inbegriper främmande kapital kan betalas
tillbaka fritt i motsats till kapitallånen som omfattas av de i  aktiebolagslagen angivna villkor i
fråga om ställningen enligt balansräkningen som ska uppfyllas före återbetalningen.   Statens
ställning som borgenär förbättras eftersom kapitallånen är de skulder som betalas i sista hand. 

2016 budget 141 700 000
2015 IV tilläggsb. -8 000 000
2015 budget 140 500 000
2014 bokslut 105 579 892

30.   (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  165 117 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Jämfört med det belopp på 161 022 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 095 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av rekryteringen av 40 årsverken för uppgifter
som hänför sig till integrationen av de asylsökande som fått uppehållstillstånd, 2 000 000 euro av
de ökade översättar- och tolktjänsterna och av utbildningen av personalen som sköter uppgifterna
samt 95 000 euro av de systemkostnader som överförs från moment 32.01.01. 

2016 budget 165 117 000
2015 III tilläggsb. 400 000
2015 I tilläggsb. -800 000
2015 budget 153 886 000
2014 bokslut 159 626 000

45. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  30 218 000  euro.
Fullmakt
År 2016 får förbindelser ingås till ett belopp av högst 5 000 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 blir oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas ännu år 2016 till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. 

Tillägget på 1 200 000 euro jämfört med det belopp på 29 018 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen samt tillägget i bevillningsfullmakten jämfört med det  som föreslås i budgetproposi-
tionen föranleds av Microsofts uppsägningar. 

Det belopp på 10 000 000 euro, jämfört med det belopp på 10 000 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen, som läggs till den fullmakt som överförs från 2015 föranleds av att en större del
av fullmakten år 2015 än beräknat i budgetpropositionen bedöms bli oanvänd. Detta beror på den
tid som krävs för att aktivera och bereda små företags projekt i regioner med förutseende och
plötsliga strukturomvandlingar, som innebär att en del projekt kan inledas och beviljas understöd
först år 2016.

2016 budget 30 218 000
2015 I tilläggsb. 3 200 000
2015 budget 24 980 000
2014 bokslut 26 298 360

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

Under momentet beviljas  585 365 000  euro.
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Fullmakt
År 2016 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter år 2016 till ett
belopp av högst 140 430 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 557 459 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
27 906 000 euro. I ändringen har på grund av ökningen av antalet asylsökande beaktats
22 770 000 euro för upphandling av integrationsutbildning, språkprov och kartläggningar av kun-
nande samt 5 136 000 euro för uppsägningar inom STX Finland, Broadcom, programvarubran-
schen och Microsoft. 

Jämfört med det belopp på 102 100 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget i full-
makten 38 330 000 euro. I ändringen har beaktats 36 830 000 euro för upphandling av integra-
tionsutbildning och 1 500 000 euro för upphandlingar av den yrkesinriktade arbetskraftsutbild-
ning som ingår i Europeiska globaliseringsfondens projekt. 

2016 budget 585 365 000
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

40.   (32.40 och 32.30, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetsli-
vet

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  4 541 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 1 300 000 euro jämfört med det belopp på 5 841 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till år 2017.

2016 budget 4 541 000
2015 I tilläggsb. -116 000
2015 budget 2 016 000
2014 bokslut 1 139 774
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05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  19 781 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

 Tillägget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 19 381 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 26.30.01 som beror på att anslaget för tillsynen över
räddningsväsendets anordningar överförs till Säkerhets- och kemikalieverket. 

2016 budget 19 781 000
2015 IV tilläggsb. 64 000
2015 budget 18 613 000
2014 bokslut 18 557 000

50.   (50, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  9 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 10 000 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att en reservering för ett spetsprojekt har skjutits upp.

2016 budget 9 000 000

60.   (32.60, delvis) Energipolitik

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  41 750 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Tillägget på 9 100 000 euro jämfört med det belopp på 32 650 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en ändring som gjorts i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2015.

2016 budget 41 750 000
2015 IV tilläggsb. -19 030 000
2015 budget 30 750 000
2014 bokslut —
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44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  234 600 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i bud-
getpropositionen.

Avdraget på 13 000 000 euro jämfört med det belopp på 247 600 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den preciserade beräkningarna av produktionsstödet.

2016 budget 234 600 000
2015 IV tilläggsb. -36 000 000
2015 budget 214 000 000
2014 bokslut 79 643 927

70.  Integration

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  162 225 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 20 816 000 euro jämfört med det belopp på 141 409 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015, som leder till att
antalet personer som omfattas av kommunersättningarna ökar år 2016. Anslaget i budgetpropo-
sitionen för 2016 baserade sig på antagandet att det anländer cirka 15 000 asylsökande till Finland
årligen under 2015 och 2016 samt att cirka 50 % av dem får uppehållstillstånd. Tilläggsbudget-
propositionen baserar sig på nya beräkningar enligt vilka det anländer cirka 30 000 asylsökande
till Finland år 2015 och cirka 15 000 asylsökande år 2016, varav cirka 35 % får uppehållstillstånd.
Enligt beräkningarna är det cirka 21 000 personer av dem som beviljats internationellt skydd som
omfattas av de kalkylerade ersättningarna år 2016, vilket är cirka 8 000 mera än enligt den ur-
sprungliga kalkylen. 

Av tillägget föranleds 4 163 000 euro av de kalkylerade ersättningar som ska betalas till kommu-
ner, och 16 653 000 euro av kostnader som ska betalas för övriga flyktingar. 

2016 budget 162 225 000
2015 IV tilläggsb. 9 400 000
2015 I tilläggsb. 1 500 000
2015 budget 94 827 000
2014 bokslut 106 568 835
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  29 008 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 211 000 euro jämfört med det belopp på 28 797 000 euro som föreslås i budget-
propositionen är en överföring från moment 23.01.01 som föranleds av en justering av anslaget
för inrättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 29 008 000
2015 IV tilläggsb. -162 000
2015 I tilläggsb. 19 000
2015 budget 30 712 000
2014 bokslut 41 156 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  2 592 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 350 000 euro jämfört med det belopp på 2 242 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av det ökade antalet besvärsärenden. För att besvärsnämnden för utkomst-
skyddsärenden inte ska överhopas av ärenden på nytt, bör besvärsnämnden anställa extra personal
för att behandla den ökande mängden besvärsärenden.
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2016 budget 2 592 000
2015 IV tilläggsb. 300 000
2015 I tilläggsb. 185 000
2015 budget 2 245 000
2014 bokslut 2 305 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  5 063 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 550 000 euro jämfört med det belopp på 4 513 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av det ökade antalet besvärsärenden. För att besvärsnämnden för social trygg-
het inte ska överhopas av ärenden på nytt, bör besvärsnämnden anställa extra personal för att be-
handla den ökande mängden besvärsärenden.

2016 budget 5 063 000
2015 IV tilläggsb. 700 000
2015 I tilläggsb. 271 000
2015 budget 4 539 000
2014 bokslut 4 648 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas  15 330 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 17 330 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.

2016 budget 15 330 000
2015 budget 17 330 000
2014 bokslut 16 330 000

02.   (33.02 och 70, delvis) Tillsyn

07.  (33.70.01) Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetar-
skyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  25 582 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.



33.03 83

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 26 082 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.

2016 budget 25 582 000
2015 budget 27 449 000
2014 bokslut 27 840 000

03.  Forskning och utveckling

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  3 262 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 3 762 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.

2016 budget 3 262 000
2015 budget 7 562 000
2014 bokslut 10 130 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

51. Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  1 383 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 388 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av den preciserade behovskalkylen.

2016 budget 1 383 000 000
2015 budget 1 377 800 000
2014 bokslut 1 486 400 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  1 042 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Jämfört med det anslag på 1 247 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
205 500 000 euro, varav 193 000 000 euro föranleds av återtagandet av förslaget att sammanslå
bostadsbidraget för pensionstagare och det allmänna bostadsbidraget och 12 500 000 euro av
återtagandet av åtgärderna för att jämna ut sammanslagningens effekter. Regeringen lämnar inte
någon proposition om upphörande av bostadsbidraget för pensionstagare.

De maximala boendeutgifterna som kan godtas i bostadsbidraget för pensionstagare justeras inte
2016. Detta motsvarar det beslut som fattats i fråga om det allmänna bostadsbidraget. Med anled-
ning av detta överlämnar regeringen i samband med den kompletterande budgetpropositionen till
riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensions-
tagare.

2016 budget 1 042 100 000
2015 IV tilläggsb. 80 000 000
2015 budget 847 300 000
2014 bokslut 740 100 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas  319 480 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 326 980 000 som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 7 500 000
euro, varav 2 500 000 euro föranleds av att kostnaderna för att genomföra sammanslagningen av
bostadsbidragen faller bort och 5 000 000 euro av en bestående inbesparing i Folkpensionsanstal-
tens omkostnader.

2016 budget 319 480 000
2015 budget 152 400 000
2014 bokslut 159 600 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  90 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 10 464 000 euro jämfört med det belopp på 79 536 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av den stora ökningen i utbetalade utbildningsdagpenningar. Enligt sta-
tistiken för augusti och september har antalet utbildningsdagpenningar ökat med 30 procent jäm-
fört med föregående år.
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2016 budget 90 000 000
2015 budget 73 000 000
2014 bokslut 63 000 000

30.  Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  1 174 650 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 157 800 000 euro som föreslås i budgetproposition är tillägget
16 850 000 euro, varav 3 300 000 euro föranleds av täckningen av underskottet för 2015 och av
inbesparingen på 25 miljoner euro i läkemedelsersättningar, varav en del täcks genom en höjning
av apoteksavgiften och 13 550 000 euro genom att hälften av den föreslagna inbesparingen i lä-
kemedelsersättningar 2016 återtas som. Därför lämnar regeringen en proposition till riksdagen
med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och
temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen
samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd).

2016 budget 1 174 650 000
2015 budget 1 225 000 000
2014 bokslut 1 244 602 358

40.  Pensioner

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas  3 631 300 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 224 000 000 euro jämfört med det belopp på 3 407 300 000 euro som föreslås i bud-
getpropositionen föranleds av att sammanslagningen av bostadsbidraget för pensionstagare och
det allmänna bostadsbidraget återtas.

2016 budget 3 631 300 000
2015 budget 3 735 500 000
2014 bokslut 3 711 564 991
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60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för
vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  2 200 000  euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av omkostnaderna för beredningen och genomförandet av servicestrukturre-
formen inom social- och hälsovården 
2) till finansiering av undersökningar och utredningar som stöder beredningen och genomföran-
det av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
3) till ett belopp av högst 500 000 euro för de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anlägg-
nings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social-
och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/
1992) och de förordningar som givits med stöd av den
4) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av
statsunderstöd för utvecklingsprojekt.
Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken samt till be-
talning av andra utgifter på grund av detta.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 600 000 euro jämfört med det belopp på 1 600 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen föranleds av kostnader som hänför sig till beredningen och genomförandet av service-
strukturreformen inom social- och hälsovården.

Beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården under
åren 2016—2018 är en exceptionellt omfattande reform. I samband med den inrättas de nya själv-
styrande områdena för vilka också reserverats anslag under moment 28.90.22 i finansministeriets
huvudtitel. På grund av reformen avlönas visstidspersonal vid social- och hälsovårdsministeriet,
genomförs utredningar och fastställs de beslutsunderlag för beredning och åtgärder som behövs
för reformen.

Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.

2016 budget 2 200 000
2015 IV tilläggsb. -4 700 000
2015 budget 7 000 000
2014 bokslut 11 500 000

33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkar-
utbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  92 570 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 6 000 000 euro jämfört med det belopp på 98 570 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att grunderna för ersättning för kostnaderna för läkar- och tandläkar-
utbildningen bestående skärps.

2016 budget 92 570 000
2015 budget 97 000 000
2014 bokslut 112 720 651

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas  330 847 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 1 423 000 euro jämfört med det belopp på 329 424 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av indexfrysningen i fråga om det grundläggande utkomststödet år 2016. 

I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition
till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd enligt vilken förmånsnivån
inte ska justeras i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex år 2016.

2016 budget 330 847 000
2015 budget 314 165 000
2014 bokslut 321 716 654

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt
lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 63 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och
välfärd har för utveckling och ordnande av medling.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budget-
propositionen.

2016 budget 6 300 000
2015 budget 6 300 000
2014 bokslut 6 300 000
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70.   (33.70, delvis) Främjande av hälsa och funktionsförmåga

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  18 790 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 23 790 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en inbesparing av engångsnatur.

2016 budget 18 790 000
2015 budget 11 790 000
2014 bokslut 22 890 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  2 430 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 2 930 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.

2016 budget 2 430 000
2015 budget 2 930 000
2014 bokslut 3 130 000

80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas  168 600 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 170 600 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av att anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet har omförde-
lats.

2016 budget 168 600 000
2015 budget 190 600 000
2014 bokslut 181 842 526
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50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare (fast anslag)
Under momentet beviljas  15 140 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 13 140 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen föranleds av att anpassningsåtgärderna enligt regeringsprogrammet har omfördelats.

2016 budget 15 140 000
2015 budget 16 140 000
2014 bokslut 17 039 705
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  28 580 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Tillägget på 89 000 euro jämfört med det belopp på 28 491 000 euro som föreslås i budgetpropo-
sitionen är en överföring från moment 23.01.01 som föranleds av en justering av anslaget för in-
rättande av statsrådets förvaltningsenhet.

2016 budget 28 580 000
2015 IV tilläggsb. 78 000
2015 budget 31 102 000
2014 bokslut 37 008 000

10.  Miljö- och naturvård

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  7 942 000  euro. 
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen. 

Tillägget på 2 100 000 euro jämfört med det belopp på 5 842 000 euro som föreslås i budgetpro-
positionen är en överföring från moment 30.40.22 och föranleds av den preciserade åtgärdsplanen
för genomförande av spetsprojekt 3 (Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen istånd-
sätts) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik. En del
av de åtgärder som ingår i spetsprojektet ska genomföras av miljöministeriet i stället för av jord-
och skogsbruksministeriet.
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2016 budget 7 942 000
2015 IV tilläggsb. —
2015 budget 10 242 000
2014 bokslut 12 342 000

20.  Samhällen, byggande och boende

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i pro-
jekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen fogas som andra stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

På grund av att ett projekt som beretts i samband med programmet för förebyggande av bostads-
löshet (AUNE) delfinansieras av ESF är det nödvändigt att göra det möjligt att betala självfinan-
sieringsandelen av de medel som får användas för självfinansieringsandelen för projekt som ge-
nomförs med stöd ur EU:s fonder. Inom ramen för projektet har Statens bostadsfond (ARA) för
avsikt att i samarbete med kommuner, organisationer och andra samarbetsparter utveckla dels en
strategi för förebyggande av bostadslöshet, dels verksamheten. Bostadsfondens självfinansie-
ringsandel ansluter sig till dess verksamhet i egenskap av huvudsaklig sökande och samordnare
av projektet. Övriga deltagare svarar för eget vidkommande för sin självfinansieringsandel. 

2016 budget 4 956 000
2015 budget 4 943 000
2014 bokslut 5 019 000

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas  20 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Avdraget på 2 200 000 euro jämfört med det belopp på 22 200 000 euro som föreslås i budget-
propositionen föranleds av en permanent justering av anslagsnivån.

2016 budget 20 000 000
2014 bokslut 43 000 000

60. Överföring till statens bostadsfond
Understöd
År 2016 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbätt-
ring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst
120 000 000 euro.
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År 2016 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för
reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till
ett sammanlagt belopp av högst 5 000 000 euro.
Av statens bostadsfonds medel får det 2016 med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas
bidrag på basis av positiva och lagakraftvunna beslut om ändringar i beslut om tidsbundna start-
bidrag för ombyggnad som beviljats 2014. Bidraget får uppgå till högst 10 procent av de godkän-
da ombyggnadskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet.
F ö r k l a r i n g :  Det första och andra stycket i beslutsdelen ersätter det första och det andra
stycket under punkten Understöd i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det
tredje  stycket  i  beslutsdelen  fogas  som  sista  stycke under punkten Understöd i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.

Av investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov anslås 2,2 miljoner euro för repara-
tioner och energiunderstöd och för åtgärder vid sanitära olägenheter. 

Av statens bostadsfonds medel beviljades 2014 tidsbundna startbidrag för ombyggnad. På grund
av att ändring sökts i vissa av de beviljade besluten är det nödvändigt att säkerställa att de åtgärder
som behövs i händelse av att förvaltningsdomstolens utslag är positiva kan vidtas. 

2016 budget —
2015 I tilläggsb. —
2015 budget —
2014 bokslut —
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09.  Övriga utgifter för statsskulden

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på  37 100 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har momentet ändrats så att det blivit nettobudgeterat.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är de inkomster som inflyter av kontantsäkerheter.

2016 budget 37 100 000
2015 budget 37 100 000
2014 bokslut 17 027 907
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