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Avdelning 15

15. LÅN  445 469 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  445 469 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg  ..................................... 445 469 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

409 439 000
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ANSLAG

Huvudtitel 23  

euro

23. STATSRÅDETS KANSLI  —

01. Förvaltning  —
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)  .......... —
22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsan-

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

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  5 332 000

01. Utrikesförvaltningen  325 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 325 000

10. Krishantering  5 847 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 5 847 000

30. Internationellt utvecklingssamarbete  4 160 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg  ... 4 160 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde  -5 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 

2 år), avdrag  ..................................................................................... -5 000 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  91 000

10. Domstolar och rättshjälp  116 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg  116 000

40. Verkställighet av straff  -25 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -25 000
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Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  1 785 000

01. Förvaltning  -295 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  . -295 000

10. Polisväsendet  -3 230 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........ 770 000
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 

3 år), avdrag  ..................................................................................... -4 000 000

20. Gränsbevakningsväsendet  4 400 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 1 900 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år), tillägg  ...................................................................................... 2 500 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna  -436 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  -436 000

40. Invandring  1 346 000
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg  ................................................................... 1 200 000
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg  146 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  1 482 000

10. Militärt försvar  -7 382 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag  .... -5 020 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag  . -2 362 000

30. Militär krishantering  8 864 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 8 864 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  10 713 000

01. Förvaltning  2 800 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .. 2 400 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom 

förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg  ..................... 800 000
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21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år), avdrag  .......................................................... -400 000

10. Beskattningen och Tullen  2 810 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  2 500 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................... 310 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)  .... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen  270 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservations-

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 100 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 170 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning  75 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -25 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........ 100 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen  25 000 000
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)  .............................. 25 000 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen  -2 080 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag  ..... -2 080 000

80. Överföringar till landskapet Åland  -8 162 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag  ................................. -162 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag  .... -8 000 000

92. EU och internationella organisationer  -10 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag  .............. -10 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  -3 980 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet  980 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 880 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg  100 000

10. Allmänbildande utbildning  6 050 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 2 år)  ........................................................................................... —
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30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens 
driftskostnader (förslagsanslag), tillägg  ........................................... 6 050 000

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

30. Vuxenutbildning  —
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-

slag), avdrag  ..................................................................................... -1 500 000
33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna 

befolkningens kompetensbas (förslagsanslag), tillägg  .................... 1 500 000

40. Högskoleundervisning och forskning  -11 180 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......... 820 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), avdrag  ....... -12 000 000

80. Konst och kultur  170 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 70 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......... 100 000

90. Idrottsverksamhet  —
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och 

fysisk fostran (förslagsanslag)  ......................................................... —

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  -33 900 000

01. Förvaltning och forskning  1 600 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg  ............. 1 600 000

10. Utveckling av landsbygden  -22 800 000
41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 

avdrag  ............................................................................................... -14 800 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), 

tillägg  ............................................................................................... 12 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag), tillägg  .......................................... 2 000 000
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 

och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag  .......... -22 000 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi  -19 000 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservations-

anslag 2 år), avdrag  .......................................................................... -650 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), avdrag  ... -19 000 000
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47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 
3 år), tillägg  ...................................................................................... 400 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 
3 år)  .................................................................................................. 250 000

40. Naturresursekonomi  6 300 000
21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsan-

slag 3 år)  ........................................................................................... —
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (re-

servationsanslag 3 år)  ....................................................................... —
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 3 700 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag)  .................................................................................................. —
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg  ...... 2 600 000

63. Forststyrelsen  —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  28 540 000

10. Trafiknätet  27 849 000
20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år), tillägg  ............. 7 793 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg  ................................................................... 1 340 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....... 18 716 000

20. Myndighetstjänster för trafiken  -243 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), av-

drag  .................................................................................................. -243 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation  934 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reser-

vationsanslag 2 år)  ........................................................................... 934 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  305 682 000

01. Förvaltning  198 662 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 643 000
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02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 1 144 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område (reservationsanslag 2 år), avdrag  ........................................ -125 000

22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara 
Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)  ............................. 100 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag)  .......................................................... —

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)  ............................................. 97 000 000

20. Närings- och innovationspolitik  108 676 000
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg  ................................................................... 200 000
41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och till-

växt (reservationsanslag 3 år), tillägg  .............................................. 303 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)  ............ —
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)  ........ 20 000 000
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg  . 44 005 000
49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentra-

len VTT Ab (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................................. 19 168 000
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)  .......... —
88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservations-

anslag 3 år), tillägg  ........................................................................... 25 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik  2 400 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -800 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (för-

slagsanslag), tillägg  .......................................................................... 3 200 000
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)  —

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  -116 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), 

avdrag  ............................................................................................... -116 000

60. Energipolitik  -5 440 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag  ................................................. -5 440 000

70. Integration  1 500 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg  ............ 1 500 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  93 694 000

01. Förvaltning  896 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 19 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 185 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 271 000
06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är 

underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)  421 000

02. Tillsyn  248 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-

vården (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......................................... 148 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-

området (reservationsanslag 2 år), tillägg  ........................................ 100 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa  89 000 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg  43 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg  ................ 46 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård  3 550 000
52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 3 550 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  —

10. Miljö- och naturvård  —
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)  ..................... —
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)  ................................ —

20. Samhällen, byggande och boende  —
60. Överföring till statens bostadsfond  .................................................. —

Anslagens totalbelopp: 

409 439 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

08. Punktskatter

04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet dras det av 400 000 euro.

07. Energiskatter
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.

Avdelning 12 
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 14 630 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet dras det av 19 000 000 euro.

Avdelning 15 
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 445 469 000 euro.
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ANSLAG

Huvudtitel 23 
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till statsrådets och ministe-
riernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att till momentet fogas en dispositionsplan
enligt följande:

Dispositionsplan (euro)

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till löneutgifter för personal
vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst fem årsverken.

Huvudtitel 24 
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro.

1. Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkun-
niguppgifter (fr.o.m. 1.3.2015) 104 712 000

2. Statsrådets kanslis övriga utgifter 10 000 000
Sammanlagt 114 712 000
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10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 847 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositions-

plan
Tilläggs-

budget

Ändrad
dispositions-

plan

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

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

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

05. Gemensamma utgifter 5 226 000 - 5 226 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bos-

nien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insat-
sen) 987 000 -6 000 981 000

08. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 10 249 000 - 10 249 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser 

eller för förlängning av dem, för eventuella nya 
krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 400 000 +5 852 000 6 252 000

10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000 - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 149 000 - 1 149 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 27 318 000 - 27 318 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 145 000 - 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 790 000 - 790 000
17. Utgifter för insatsen i Centralafrikanska republi-

ken (EUFOR RCA) 1 348 000 - 1 348 000
Sammanlagt 52 780 000 +5 847 000 58 627 000



13224/2015 

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 160 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.

Ursprunglig
dispositionsplan Tilläggsbudget

Ändrad
dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 268 568 000 +19 149 000 287 717 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regionera

a. I anslaget ingår 411 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesminis-
terium, 12 300 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departe-
ment för utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan 
ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

231 435 000 -14 989 000 216 446 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 25 158 000 - 25 158 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats 

enligt land 57 300 000 - 57 300 000
5. Humanitärt bistånd 74 800 000 - 74 800 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-

funktioner och utvecklingspolitisk infor-
mation 7 961 000 - 7 961 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision 2 700 000 - 2 700 000

8. Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen 
för utvecklingssamarbete (KePa) och 
informationen om utvecklingssamarbetet 114 000 000 - 114 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 16 500 000 - 16 500 000
Sammanlagt 798 422 000 +4 160 000 802 582 000
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Huvudtitel 25 
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 116 000 euro. 

40. Verkställighet av straff

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.

Huvudtitel 26 
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 295 000 euro.

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 770 000 euro.

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro.

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro.
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70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.
Det treåriga reservationsanslag på 2 500 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för
2013 återtas och återbudgeteras för 2015.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 436 000 euro.

40. Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro.

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 146 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att flyktingkvoten för 2015 är 1 050 personer.

Huvudtitel 27 
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 020 000 euro.

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 362 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 38 418 000 euro använ-
das till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställnings-
fullmakter.
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Fullmakt
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2015 (PVKEH 2015) höjs med 10 000 000 euro till 204 800 000 euro.

30. Militär krishantering

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 864 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan Tilläggsbudget

Ändrad
dispositionsplan

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

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

03. Utgifter för militärobservatörsverksam-
heten 3 355 000 - 3 355 000

04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 7 612 000 - 7 612 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 

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

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

krishantering 9 500 000 - 9 500 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, 

flyttning och boende för EU:s stridsgrupper 
samt för överföringsersättningar 181 000 - 181 000

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

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

non 6 316 000 - 6 316 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

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

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

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

ser eller för förlängning av dem, för utgifter 
som föranleds av den internationella heli-
kopterfonden, av deltagande i nordiska 
Base Camp-poolen, av deltagande i samt för 
eventuella nya krishanteringsinsatser samt 
för andra utgifter för krishantering 1 863 000 +8 864 000 10 727 000

Sammanlagt 38 558 000 +8 864 000 47 422 000
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Huvudtitel 28 
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan att kräva motsäkerhet på de vill-
kor som statsrådet, eller inom de gränser som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt be-
stämmer, får ställa proprieborgen till ett belopp av högst 770 miljoner euro för lån som täcker ar-
betslöshetsförsäkringsfondens underskott samt de räntor som hänför sig till dem.

01. Förvaltning

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 400 000 euro.

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet 
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 400 000 euro.

10. Beskattningen och Tullen

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 310 000 euro. 

Fullmakt
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att förbindelser år 2015 får ingås för an-
skaffande av färdig programvara för det EU-baserade förtullningssystemet, vilket innefattar ut-
gifter som föranleds av anskaffningen, ibruktagandet av både programvara och hårdvarumiljöer,
konverteringar i anslutning till det, nedläggningen av de nuvarande systemen samt annat ibrukta-
gande, på så sätt att utgifterna får uppgå till ett sammanlagt belopp på högst 54 200 000 euro.

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att ränteutgifterna baserar sig på 22 § i lagen om skatteupp-
börd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till den.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att ränteutgifterna också baserar sig på
31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till den.
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30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas för betalning av omkostna-
der för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt utgifter som föranleds av utred-
nings- och forskningsverksamhet.

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro. 

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att betala ersätt-
ning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i för-
ordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro.
Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom
statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbild-
ning (1140/2013).

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 080 000 euro.
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80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 162 000 euro.

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 8 000 000 euro.

92. EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro.

Huvudtitel 29 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 880 000 euro.

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Tillägg till dispositionsplanen (euro)

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgif-
ter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 050 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 17 325 000 euro för att
utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.

20. Yrkesutbildning

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgif-
ter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
samt högst 650 000 euro till sänkning av avgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten vid
Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Ursprungligdi
spositions-

plan
Tilläggs-

budget

Ändrad
dispositions-

plan

1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 
119 §)  2 377 000 - 2 377 000

2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln 
av vissa av den förflyttade befolkningens hjälte-
gravar och iståndsättning av begravningsplat-
ser i det avträdda området 566 000 - 566 000
— varav i byggnadsunderstöd och understöd 
för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor 
(högst) 452 000 - 452 000

3. Understöd till registrerade religionssamfund 350 000 +100 000 450 000
Sammanlagt 3 293 000 +100 000 3 393 000
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30. Vuxenutbildning

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av statsan-
delar och av högst 11 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (1705/2009).

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompe-
tensbas (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till statsunderstöd för
grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder
för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av exa-
menstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 53 940 000 euro.

40. Högskoleundervisning och forskning

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 820 000 euro.

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 euro.

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för
samlings- och konserveringscentralen så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna
på högst 2 200 000 euro från och med 2015. 
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90. Idrottsverksamhet

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslags-
anslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att beloppet på pensionen i enlighet med lagen om
extra pension för idrottsutövare (1419/2014) är 1 324,32 euro i månaden.

Huvudtitel 30 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas högst 800 000 euro
till utveckling av ett elektroniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina
och högst 800 000 euro till främjande av övrig livsmedelsexport.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av löneut-
gifter för visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken.
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.

10. Utveckling av landsbygden

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 800 000 euro.

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 22 000 000 euro.
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 650 000 euro.

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 19 000 000 euro.

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets ut-
vecklingsfond (657/1966).

40. Naturresursekonomi

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för fullgörande av
samarbetsavtal mellan stater som främjar affärsverksamhet inom vattenbranschen.

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas även till betalning av utgifter för
understöd som beviljas vattendragsåtgärder och utgifter för vattendragsprojekt som genomförs
som statens arbete i enlighet med 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)
och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001).
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget i fråga om överföringsutgifter
budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att år 2015 får fattas stödbeslut som gäller arbetsslag som
krävs i de planer som ska göras upp enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk till
ett belopp av högst 45 000 000 euro. 
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62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas även 2 600 000 euro för
utgifter för det operativa programmet för fiskerinäringen som gäller åren 2007—2013 och som
delvis finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF). 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 17 230 000 euro av anslaget har reserverats
för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

63. Forststyrelsen
1. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,85 miljo-
ner euro.
6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för
Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 2,5 miljoner euro och av detta
belopp kan andra säkerheter än sådana som hänför sig till marktäktstillstånd uppgå till högst 0,5
miljoner euro.

Huvudtitel 31 
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet

20. Bastrafikledshushållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 793 000 euro.

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 340 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av statsbidrag för byggandet av en flygfraktsplatta vid Vasa flygplats till bolaget Kiinteistö
Oy Cargo Apron Vaasa, som är innehavare av flygfraktsplattan.

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 716 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik så att projektet får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 158 000 000 euro
2) i anslutning till projektet rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki så
att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 22 500 000 euro
3) i anslutning till projektet rv 8 Smedsby omfartsväg så att projektet inklusive de tidigare ingång-
na avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 57 500 000 euro.

20. Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 243 000 euro.

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 934 000 euro.
Anslaget får användas
1) för betalning av statsunderstöd för investeringar i inrättandet av en utvecklings- och testmiljö
för molntjänster inklusive anskaffning av utrustning och anordningar
2) för betalning av statsunderstöd för utgifter för drift och verksamhet för utvecklings- och test-
miljön för molntjänster i det inledande skedet
3) för utvecklingsprojekt för digitala tjänster
4) för betalning av de konsumtionsutgifter som föranleds av upphandling av tjänster som täcker
upphandling, genomförande och upprätthållande av en molntjänstinfrastruktur för en utveck-
lings- och testmiljö för molntjänster.
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. Anslaget får ock-
så användas till betalning av konsumtionsutgifter.
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Huvudtitel 32 
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000 euro.

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 144 000 euro.
Dessutom ändras punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet som följer: 
5) till betalning av tjänsterna för utvecklande av företagsverksamheten och av de överföringsut-
gifter som upphandlingen av dem föranleder.

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet dras det av 125 000 euro.

22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) för utgifter som är nödvändiga för att förhindra föroreningar i miljön som orsakas av verksam-
heten vid gruvans metallfabrik, av gruvans vattenhantering eller av annan verksamhet vid anlägg-
ningarna, till den del som utgifterna inte kan täckas med medel från konkursboet Talvivaara Sot-
kamo Oy eller från någon annan aktör
2) för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken 
3) till betalning av utgifter som föranleds av offentlig utredning.
För de användningsändamål som avses i punkt 1—3 får även användas anslag under momenten
25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 och 35.10.20 i enlighet med det användnings-
ändamål som anges för respektive moment.

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsan-
slag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av mer-
värdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under mo-
ment 32.20.42. 
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89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 97 000 000 euro.
Anslaget får användas till att höja eget kapital i Terrafame Ab samt till överföring av statens ford-
ran i anslutning till Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs som apportegendom till Terrafame Ab.
Dessutom får staten avsäga sig äganderätten till Terrafame Ab.

20. Närings- och innovationspolitik

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt (reservationsanslag 
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 303 000 euro.

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensen om projektfinansiering. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att de mervärdesskatteutgifter som hänför
sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment
32.01.29.

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande och betalning av statsunderstöd för innovationer inom
skeppsbyggnad i enlighet med Europeiska unionens och Finlands lagstiftning om forsknings-, ut-
vecklings- och innovationsstöd. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 44 005 000 euro.

49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservations-
anslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 168 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för betal-
ning av tilläggspensionsskyddet. 
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82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp
lån till ett belopp av högst 500 000 000 euro som hänför sig till finansiering av export, om stör-
ningarna på finansmarknaden ställer hinder för att bolaget via kapitalmarknaden kan skaffa såda-
na lån och låneprogram som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998)
på skäliga villkor. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. Återbetalningstiden för de lån som be-
viljas får vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till höjande av
Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att säkerställa finansieringen av affärsverksam-
heten och tillväxten vid små företag med snabb tillväxt samt för kapitalinvesteringsverksamhet
som främjar företagens internationalisering. 

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro.

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst 41 678 000
euro år 2015.

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till de återbetalningar
till EU som föranleds av projekten inom Europeiska globaliseringsfonden. 

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 116 000 euro. 
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60. Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 440 000 euro.

Fullmakt
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst
65 000 000 euro år 2015.

70. Integration

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Huvudtitel 33 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 000 euro.

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 185 000 euro.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 271 000 euro.

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för 
hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 421 000 euro.

02. Tillsyn

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 148 000 euro.
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06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 43 000 000 euro.

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 000 euro.

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 550 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till avlönan-
de av personal motsvarande högst tre årsverken per år för styrnings-, drifts-, kvalitetskontroll-, ut-
vecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet.

Huvudtitel 35 
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal mot-
svarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstids-
anställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlö-
nande av visstidsanställd personal motsvarande högst 23 årsverken i uppgifter som anges i punk-
terna 5—8 samt för skyddet av Östersjön, för miljövårdssamarbete mellan Finska vikens kuststa-
ter samt för handlingsprogrammet för Östersjöstrategin i syfte att minska utsläppen av närings-
ämnen (NUTRI).

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till det anslag som beviljades i budgeten för 2013 kompletteras så att anslaget även
får användas till utgifter som föranleds av nödvändiga tilläggsreparationsbehov som uppdagats i
samband med den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje.
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20. Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet kompletteras så att ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån
för bostadsaktiebolagshus (205/1996) från statens bostadsfonds medel får godkännas till ett be-
lopp av sammanlagt högst 5 000 000 euro år 2015 för sådana beslut om räntestödslån som har fat-
tats före 2015, vars ansökningar om rättelse uppfyller förutsättningarna för godkännande. Under-
stödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2015 tillämpas från och med
den 23 mars 2015.

Helsingfors den 13 mars 2015

På riksdagens vägnar

talman Eero Heinäluoma

generalsekreterare Seppo Tiitinen
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