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III tilläggsbudgeten för 2016

INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

608 450 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg ..............................
02. Samfundsskatt, tillägg ......................................................................
04. Skatt på arv och gåva, avdrag ..........................................................

295 000 000
270 000 000
195 000 000
-170 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt, tillägg .....................................................................
03. Apoteksavgifter, tillägg ....................................................................

155 700 000
141 000 000
14 700 000

08. Punktskatter
01. Punktskatt på tobak, tillägg ..............................................................

21 000 000
21 000 000

10. Övriga skatter
03. Bilskatt, tillägg .................................................................................
05. Överlåtelseskatt, tillägg ....................................................................
07. Fordonsskatt, avdrag ........................................................................

139 000 000
60 000 000
104 000 000
-25 000 000

RP 221/2016
FiUB 22/2016
RSk 26/2016
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19. Övriga inkomster av skattenatur
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg .........................
11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet, avdrag ...

-2 250 000
150 000
-2 400 000

Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

-7 471 000

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

-5 300 000
-5 300 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster, avdrag .....................................................
20. Utsökningsavgifter, tillägg ...............................................................

-5 000 000
-7 500 000
2 500 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde,
tillägg ...............................................................................................

1 280 000

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg ......................

65 000 000
65 000 000

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

5 549 000
5 549 000

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

-69 000 000
-69 000 000

1 280 000

Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
01. Ränteinkomster
05. Räntor på övriga lån, avdrag ............................................................
07. Räntor på depositioner, avdrag ........................................................
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter, avdrag ...............................................................................

-811 186 000
-21 186 000
-7 886 000
-2 200 000
-11 100 000

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag .......................................................................

-758 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst, avdrag ..............................................

-32 000 000
-32 000 000
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Avdelning 15
15. LÅN

316 679 000

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

316 679 000
316 679 000

Inkomstposternas totalbelopp:
106 472 000
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ANSLAG
Huvudtitel 23
euro
23. STATSRÅDETS KANSLI

40 000

90. Övriga utgifter
21. Ordnar (förslagsanslag), tillägg .......................................................

40 000
40 000

Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..................................................................................................

-2 545 000
-545 000
-545 000

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

—
—

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag ..

-2 000 000
-2 000 000

Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 500 000

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ..........................................................
50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg ......................................................................................

1 690 000
-6 000

10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år), avdrag .....................................................

4

250 000
-60 000
6 000
1 500 000
-125 000
-100 000
-25 000
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50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) .....................

—

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..............................................................

-45 000
-45 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ..

-20 000
-20 000

Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ...............................................................
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg ...........................

136 130 000
39 934 000
-76 000
40 000 000
10 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag .......
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och
hämtning (förslagsanslag), avdrag ...................................................
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................

-8 840 000
-10 000
170 000

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

-4 964 000

40. Invandring
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg

-9 000 000
—

-4 964 000
110 000 000
110 000 000

Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

26 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) ................
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) .............

—
—
—

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) ...........................................................................
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg ......................................

26 000
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Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-8 976 000

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

900 000
900 000

10. Beskattningen och Tullen
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ...................
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) .................................................
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg ......................

3 950 000
1 950 000
—
2 000 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .........
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), avdrag ...........................
11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och
kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) ............................
88. Senatfastigheter ................................................................................

400 000
3 400 000
-5 000 000
2 000 000
—

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

-11 100 000

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg ..................

4 500 000
4 500 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag .....
21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag
3 år), tillägg ......................................................................................
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år),
avdrag ...............................................................................................

-4 150 000
-10 400 000

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

-3 026 000
-2 136 000

90. Stöd till kommunerna
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag) .
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag
3 år) ..................................................................................................

—
—
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92. EU och internationella organisationer
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag
2 år), avdrag .....................................................................................
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) .............
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag), tillägg ...

-450 000
-500 000
—
50 000

Huvudtitel 29
29. UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens
driftskostnader (förslagsanslag) .......................................................

-1 297 000
714 000
714 000
—
—

40. Högskoleundervisning och forskning
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år) .....................................................
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag .....................................................................................

-2 227 000

80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag
2 år), tillägg ......................................................................................
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg ..........................................................

216 000

—
-2 227 000

96 000
120 000

Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utveckling av landsbygden
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) .......................................................................
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag ..........
20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
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3 300 000
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1 400 000
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46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................................................
64. Forststyrelsen 2016

900 000
—

Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

17 650 000

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ..............................................

17 500 000

10. Trafiknätet
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år) ...................

—
—

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år),
tillägg ...............................................................................................
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år) ...........................................................................
50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ..

17 500 000

150 000
150 000
—
—
—

Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ..............................................................................
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år) .....................................................
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg ........................................
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s
forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), avdrag .............................
20. Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag), tillägg ....................................................................
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) ............
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47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) .............

—

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

628 000
628 000

50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag ..................................................................................................

-20 000 000

-20 000 000

60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag .................................................
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag .......
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag .........
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) .............................................

-21 139 000
-16 000 000
-18 139 000
-15 000 000
28 000 000

70. Integration
30. Statens ersättningar till kommunerna (förslagsanslag), avdrag .......

-30 000 000
-30 000 000

Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg ...............................................................
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) ...........................................................

-5 570 000
150 000
150 000
—

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag
2 år), tillägg ......................................................................................

180 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag ...........

-600 000
31 600 000
-32 200 000

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

1 700 000
1 700 000

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

-7 000 000
-7 000 000
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Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

—

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

—
—
—
—

Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

31 000 000

01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg ................................

31 000 000
31 000 000

Anslagens totalbelopp:
106 472 000
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INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 270 000 000 euro.
02. Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 195 000 000 euro.
04. Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 170 000 000 euro.
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
01. Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 141 000 000 euro.
03. Apoteksavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 14 700 000 euro.
08. Punktskatter
01. Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 21 000 000 euro.
10. Övriga skatter
03. Bilskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 60 000 000 euro.
05. Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 104 000 000 euro.
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07. Fordonsskatt
Under momentet dras det av 25 000 000 euro.
19. Övriga inkomster av skattenatur
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 150 000 euro.
11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet dras det av 2 400 000 euro.
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 5 300 000 euro.
25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster
Under momentet dras det av 7 500 000 euro.
20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 500 000 euro.
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 280 000 euro.
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30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 65 000 000 euro.
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10. Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 549 000 euro.
39. Övriga inkomster av blandad natur
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 69 000 000 euro.
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
01. Ränteinkomster
05. Räntor på övriga lån
Under momentet dras det av 7 886 000 euro.
07. Räntor på depositioner
Under momentet dras det av 2 200 000 euro.
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet dras det av 11 100 000 euro.
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 758 000 000 euro.
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04. Andel i statens penninginstituts vinst
01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet dras det av 32 000 000 euro.
Avdelning 15
LÅN
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 316 679 000 euro.
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ANSLAG
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
90. Övriga utgifter
21. Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro.
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 545 000 euro.
10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
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Dispositionsplan (euro)

01.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsförband

2 345 000

04.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)

2 035 000

05.

Gemensamma utgifter

6 147 000

06.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)

08.

Resolute Support-insatsen, Afghanistan

09.

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

570 000

10.

Utgifter för Atalanta-insatsen

865 000

11.

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia

14.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon

24 787 000

15.

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali

1 210 000

990 000
5 028 000

1 164 000

16.

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)

18.

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak

7 244 000

676 000

19.

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet

2 992 000

20.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)

245 000

21.

Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen

148 000
56 446 000

Sammanlagt

30. Internationellt utvecklingssamarbete
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Dispositionsplan (euro)

1.

Multilateralt utvecklingssamarbete

119 310 000

2.

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

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

9.

a

Räntestödsinstrument

155 153 000

65 000 000
6 800 000
504 343 000

Sammanlagt

a. I anslaget ingår 11 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens
departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 000 euro.
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro.
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 60 000 euro.
50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Dispositionsplan (1 000 euro)

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till
brottsoffer (högst)

2 806

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi
(högst)

3 188

Övriga understöd (högst)

190
6 184

Sammanlagt

51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.
10. Domstolar och rättshjälp
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro.
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det från och med den 1 december 2016
kan inrättas en tjänst som hovrättsråd (T14), förutsatt att det från och med samma tidpunkt dras in
en tjänst som hovrättslagman (T16).
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro.
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 500 000 euro av anslaget får användas till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 45 000 euro.
30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 euro.
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 76 000 euro.
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro.
50. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram.
Dessutom kompletteras motiveringen så att till momentet fogas en dispositionsplan enligt följande:
Dispositionsplan (euro)

Finlands Sjöräddningssällskap

204 000

Ålands Sjöräddningssällskap

11 000

Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram

10 000
225 000

Sammanlagt

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.
10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 10 000 euro.
02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.
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20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 9 000 000 euro.
21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.
20. Gränsbevakningsväsendet
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 4 964 000 euro.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2014 för ett
projekt för att förnya övervakningssystemet hos flygplan av typen Dornier DO 228 återtas
665 000 euro.
40. Invandring
21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 000 euro.
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget också får användas högst 4 000 000 euro
till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen.
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att högst 75 766 000 euro av anslaget får användas 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 beställningsfullmakter.
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Fullmakt
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten
2016 (PVKEH 2016) sänks med 11 000 000 euro till 171 276 000 euro utan att betalningstiden
för beställningsfullmakten ändras.
30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
Dispositionsplan (euro)

01.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)

932 000

02.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)

148 000

03.

Utgifter för militärobservatörsverksamheten

04.

Resolute Support-insatsen, Afghanistan

05.

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak

07.

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser

3 255 000
5 000 000
12 600 000

08.

Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering

09.

Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för
EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar

5 671 000
1 000
100 000

10.

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet

1 003 000

11.

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia

13.

Utgifter för Atalanta-insatsen

15.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon

5 744 000

16.

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali

209 000

17.

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)

61 000

18.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)

85 000

19.

Utgifter för insatsen för förstörande av kemiska vapen i Libyen

55 000

20.

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av
dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i
samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter
för krishantering

296 000
31 000

570 000
35 761 000

Sammanlagt
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95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 euro.
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
10. Beskattningen och Tullen
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 950 000 euro.
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för icke-moms som staten dömts att betala.
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.
20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro.
10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro.
11. Tryggande av verksamheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro.
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Anslaget får användas till utgifter för att trygga verksamheten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik.
88. Senatfastigheter
4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta
— fastighet nr 91-15-520-18 jämte byggnader i Helsingfors stad till OP Gruppens försäkrings- och pensionsbolag samt till fonden OP-Hyresinkomst som förvaltas av OP kiinteistösijoitus Oy för en köpesumma på 39 100 000 euro
— tomt nr 91-3-52-3 jämte byggnader i Helsingfors stad till Rausanne Oy eller till ett bolag
under bildning för en köpesumma på 11 000 000 euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.
50. Pensioner och ersättningar
95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och
förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 11 100 000 euro.
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12. Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.
70. Utvecklande av statsförvaltningen
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 10 400 000 euro.
21. Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 750 000 euro.
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80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 136 000 euro.
33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 890 000 euro.
90. Stöd till kommunerna
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 000 000 euro av anslaget får användas till sådana särskilda utredningar som avses i 16 § i kommunstrukturlagen och till sådana sammanslagningsutredningar som avses i 41 § i den lagen.
34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för
visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och projektuppgifter i
anslutning till lokala försök i kommunerna.
92. EU och internationella organisationer
03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 500 000 euro.
69. Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro.
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Huvudtitel 29
UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 714 000 euro.
10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att högst 5 475 000 euro av anslaget får användas till
innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och
anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till
internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna.
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas för högst 20 285 000
euro som understöd till åtgärder för främjande av jämlikhet inom utbildningen, till utvecklande av
kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen, till anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det samt till minskande av undervisningsgruppernas storlek.
40. Högskoleundervisning och forskning
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag
3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till betalning av utgifter och understöd motsvarande högst 8 500 000 euro för reformerandet av lärarnas grundläggande och
kompletterande utbildning, genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom
digital pedagogik samt för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning.
Dessutom kompletteras motiveringen så att anslaget kan användas till betalning av grundkapital
för en ny stiftelse motsvarande högst 50 000 euro som en del av beredningen av samprojektet
mellan Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet.
66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 227 000 euro.
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80. Konst och kultur
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 96 000 euro.
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
Dispositionsplan (euro)

1.

Museiverket

2.

Förvaltningsnämnden för
Sveaborg

Sammanlagt

799 000
6 220 000
7 019 000

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Utveckling av landsbygden
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas på basis av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)
2) till stöd som betalas på basis av 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), som kan underlätta gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning i det exceptionellt försämrade ekonomiska läget.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 34 000 000 euro.
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20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro.
46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till de åtgärder i anknytning till EU:s skolutdelningssystem som ska finansieras helt och hållet nationellt samt till informerande och främjande av efterfrågan.
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 2 800 000 euro.
64. Forststyrelsen 2016
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser
Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens investeringar får föranleda utgifter för
högst 10 miljoner euro under perioden 15.4.2016—31.12.2016. Dessutom får Forststyrelsen under perioden 15.4.2016—31.12.2016 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 10 miljoner euro.
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro.
10. Trafiknätet
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal
1) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna
avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 92 500 000 euro
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2) i anslutning till projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg så att projektet inklusive de tidigare
ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 77 900 000 euro
3) i anslutning till projektet triangelspår i Riihimäki så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 500 000 euro
4) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Bennäs—Jakobstad, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst
4 450 000 euro
5) i anslutning till projektet Ringbanan så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får
medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 517 000 000 euro.
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den första tilläggsbudgeten för 2015 återtas
704 000 euro.
50. Forskning
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för utgifter för att avlöna
personal motsvarande högst sju årsverken för METNET/MOI-projektet.
Dessutom ändras punkten Fullmakt under momentet som följer:
Fullmakt
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till
högst 1 536 000 euro.
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får upptas i aktiekapitalet i fråga om två
sådana aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.
41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro.
20. Närings- och innovationspolitik
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro.
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag på 10 600 000 euro som beviljats i budgeten för 2014 återtas
1 800 000 euro.
47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.
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30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 628 000 euro.
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.
60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 000 000 euro.
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 18 139 000 euro.
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro.
87. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av aktiekapitalet och annat eget kapital för bolaget Baltic
Connector Oy.
70. Integration
30. Statens ersättningar till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro.
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01. Förvaltning
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas fram till utgången av programperioden till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för strategisk och operativ planering och styrning av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården, för uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt för utvecklande och
ibruktagande av systemet.
03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 180 000 euro.
20. Utkomstskydd för arbetslösa
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 600 000 euro.
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 32 200 000 euro.
40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.
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50. Stöd till veteranerna
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10. Miljö- och naturvård
20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.
22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 56 årsverken för uppgifterna i punkterna 1—4, till avlönande av personal för viss
tid motsvarande högst 15 årsverken för uppgifterna i punkt 4 och till avlönande av personal för
viss tid motsvarande högst 23 årsverken för uppgifterna i punkterna 5—8.
61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för åtgärder som är
nödvändiga med tanke på främjandet av miljöskador.
Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
01. Ränta på statsskulden
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 000 euro.
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2016 tillämpas från och
med den 1 december 2016.
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Helsingfors 25.11.2016
På riksdagens vägnar

talman Mauri Pekkarinen

generalsekreterare Maija-Leena Paavola
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