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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggs-
budget för 2013.

Ekonomiska utsikterDet förutspås att Finlands BNP kommer att stiga med 0,4 % år
2013. Prognosen innefattar en konjunktursvängning mot det bättre.
De historiskt sett låga tillväxtprognoserna och osäkerheten inför
framtiden leder till att de privata investeringarna sjunker redan an-
dra året i följd. Sysselsättningen blir svagare och arbetslöshetsgra-
den stiger till 8,2 %. 

Förtjänstnivåindexet väntas stiga med ca 2 ½ %. Det ramavtal
som arbetsmarknadsparterna förhandlade fram i november 2011 be-
stämmer ökningen av de nominella inkomsterna ingående redan un-
der innevarande år. Konsumentprisindexet förutspås stiga med ca
två procent.

 De osäkra utsikterna inom den internationella ekonomin avspeg-
las på den finska ekonomin. I den globala ekonomins risker fram-
hävs de negativa faktorerna, visserligen allt mindre. Den finska eko-
nomins risker är främst förknippade med hur realekonomin reagerar
på det internationella ekonomiska läget. 

Den offentliga ekonomin uppvisar 2013 ett underskott redan fem-
te året i följd. Underskottet beräknas vara ungefär lika stort som
2012. Regeringens anpassningsåtgärder förbättrar de offentliga
samfundens finansiella ställning, men den svaga ekonomiska ut-
vecklingen och de ökade utgifterna för den åldrande befolkningen
försvagar den. Den finansiella ställningen för statsfinanserna beräk-
nas stiga något jämfört med året innan, medan den finansiella ställ-
ningen för socialskyddsfonderna visserligen försvagas men ändå
fortsätter att visa ett klart överskott. Kommunalekonomin fortsätter
att visa ett underskott. 

Skuldsättningen i den offentliga sektorn ökade 2012 med ca 10
miljarder euro och översteg för första gången 100 miljarder euro. I
år ökar den offentliga sektorns skuld till ca 113 miljarder euro.
Statsskuldens förhållande till BNP är då uppskattningsvis 56 ½ % 

InkomstposterKalkylen över ordinarie inkomster minskas med ett nettobelopp
på 122 miljoner euro. Intäktskalkylen för samfundsskatten sänks
med 209 miljoner euro med anledning av uppgifterna om influtna
belopp och en svagare prognos om rörelseöverskott. De influtna be-
loppen av bankskatten var 37 miljoner euro mindre än vad som be-
räknats i den egentliga budgeten, varför det även från momentet för
användningen av intäkterna från bankskatten avdras motsvarande
belopp. Intäktskalkylen för fordonsskatten sänks med 53 miljoner
euro utifrån uppgifterna om influtna belopp. Intäktskalkylen för
källskatten på ränteinkomst höjs med 50 miljoner euro med anled-
ning av uppgifterna om influtna belopp och den ändrade prognosen
för utvecklingen inom makroekonomin.
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 Utifrån bankfullmäktiges beslut intäktsförs det ett belopp på 227
miljoner euro av Finlands Banks vinst i statsbudgeten. Det är 77
miljoner euro mer än vad som förutspåtts i budgeten. Tillägget till
intäktsföringen innefattar en vinst på 41,88 miljoner euro från de in-
vesteringar som gjorts i de grekiska statliga skuldebreven. Investe-
ringsavkastningen från de grekiska statliga skuldebreven överförs
till grekiska staten som en del av euroområdets krishanteringsåtgär-
der. 

Uppskattningen av intäktsföringen från Senatfastigheter höjs med
20 miljoner euro. Uppskattningen av intäktsföringen från övriga in-
komster höjs med ca 30 miljoner euro. Av tillägget föranleds 20
miljoner euro från auktioneringen av utsläppsrätter.

Balans och statsskulden Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med
122 miljoner euro och ökningen av anslagen med 132 miljoner euro
ökar tilläggsbudgetpropositionen för 2013 behovet av statens netto-
upplåning med 253 miljoner euro. Statens nettoupplåning föreslås
uppgå till 7,8 miljarder euro år 2013. Statsskulden beräknas vid ut-
gången av 2013 uppgå till ca 92 miljarder euro, vilket är ca 46 % i
förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden Ramnivån för 2013 justeras med 30,4 miljoner euro i enlighet
med tabellen nedan för att motsvara strukturella ändringar i ramen.
Influtna inkomster från auktioneringen som budgeterats för projekt
inom utvecklingssamarbetet och klimatfinansieringen har beaktats
som strukturkorrigering. I regeringsprogrammet har det konstate-
rats att statens inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter får
trots ramarna användas till engångsutgifter för klimatåtgärder och
utvecklingssamarbete.

 I 2013 års ramnivå beaktas dessutom en precisering av indexjus-
teringen för försvarsmaktens utgifter i enlighet med den faktiska

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2012
Bokslut

2013
Godkänd

 budget

2013
Regeringens
proposition

2013
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 53 446 54 536 132 54 667
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 864 1 866 -103 1 763

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 45 733 47 033 -122 46 911
— Skatteinkomster 37 321 39 923 -249 39 674
— Övriga inkomster 8 413 7 110 127 7 237
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 703 7 503 253 7 756
— Nettoupplåning 4 767 7 553 253 7 806
— Skuldhantering -64 -50 - -50
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prisutvecklingen 2012 (14,6 miljoner euro för 2013). Efter dessa
justeringar uppgår utgiftsramen för 2013 till 42 843 miljoner euro.

Efter tilläggsbudgetpropositionen uppgår nivån för de utgifter
som omfattas av ramen till 42 676 miljoner euro år 2013. Den oför-
delade reserven för 2013 uppgår således till ca 167 miljoner euro.
Vidare förblev en del av utgiftsramens ofördelade reserv för 2012
oanvänd och av denna får högst 200 miljoner euro användas för ut-
gifter av engångsnatur.
Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Vad ändringen gäller 2013 2014 2015

24.30.66 Dirigering av inkomster från auktionering av utsläpps-
rätter till projekt av engångsnatur för utvecklings-
samarbete och klimatfinansiering. 31,7

24.30.66 Utgifter för ett projekt som genomförs i samarbete med 
österrikiska utvecklingssamarbetsverket (motsvarande 
inkomster under moment 12.24.99). 1,0

27.10.18 Senareläggning av betalningen av anskaffningar av 
försvarsmateriel från 2013 till senare år under 
valperioden. -18,6 5,7 13,0

27.10.18 Minskat värde för Foreign Military Sales (FMS) 
-avtalet (motsvarande ändring i inkomsterna under 
moment 12.27.99). 1,5

30.40.62 Ombudgetering av den nationella medfinansieringen 
för Europeiska fiskerifondens projekt med anledning av 
fördröjning, återkrav och återbetalning av utbetalningar 
i anslutning till projekten (0,9 miljoner euro) samt 
ombudgetering av projektet för reduktionsfiske i Finska 
viken och Skärgårdshavet med anledning av att anslags-
behovet förflyttats (0,5 miljoner euro). 1,4

31.10.77 Utgifter som motsvarar EU:s TEN-inkomster 
(inkomsterna har antecknats under moment 12.31.10) 5,6

31.10.78 Fullmakterna för trafikprojekt i budgeten ska inte 
innehålla utomstående finansieringsandelar som staten 
inte ansvarar för. Vanda stads finansieringsandel för 
2013 stryks från momentet för vissa trafikledsprojekt. -10,0

31.40.50 Ombudgetering av ett belopp på 9,37 miljoner euro som 
blev oanvänt 2012. På grund av processen för 
ansökning av understödet och projektens framskridande 
ligger tyngdpunkten för användningen av anslaget på en 
senare tidpunkt än den ursprungliga uppskattningen. 9,4
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Aktieköp och aktie-
försäljning

Det föreslås ett anslag på 110 miljoner euro för köp av aktier i
Gasum Oy. Köpet av aktier anses motiverat med tanke på försörj-
ningsberedskapen. 

Det föreslås att ett konverteringslån på 5 miljoner euro beviljas
Vapo Oy:s dotterbolag Forest BTL Oy där Vapo Oy är majoritetsä-
gare. Syftet är att i Ajos i Kemi bygga en produktionsanläggning
som utnyttjar produktionsteknik för träbaserad biodiesel. Det före-
slås att anslaget för detta överförs från energistödet. 

Enligt förslaget ska det också ges befogenhet att avstå från statens
ägande i Altia Abp. 

Utvecklingssamarbete Det föreslås att anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet
ökas med det belopp på 31,7 miljoner euro som motsvarar inkom-
sterna från auktioneringen av utsläppsrätter 2012 och 2013.

Anskaffningar till 
försvaret

Anslagen för anskaffningar av försvarsmateriel minskas med
sammanlagt 72,7 miljoner euro brutto. Anslagsminskningen grun-
dar sig i huvudsak på sådana ändringar av realiseringstidpunkten för
beställningsfullmakterna som leder till att avdragen bättre stämmer
överens med de beräknade leveranstidtabellerna för den försvars-
materiel som anskaffas från Förenta staterna genom Foreign Mili-
tary Sales-avtalet (FMS).

När det gäller övriga försvarsmaterielanskaffningar föreslås ett
tillägg på 15,5 miljoner euro för kostnader för kompensation av de
radarstörningar som utvecklandet av vindkraft i Brahestadsregionen
orsakar. Av summan är 7,5 miljoner euro en överföring från energi-
stödet. Avsikten är att resten av summan ska samlas in genom en
vindkraftsavgift som ska tas ut hos vindkraftsproducenter i området.

Informations- och 
kommunikationsteknik
(IKT)

För en utredning av ett alternativ för att utveckla en säkerhets-
kommunikation som omfattar hela statsförvaltningen föreslås 0,25
miljoner euro. Dessutom föreslås det att ett anslag på 8 miljoner
euro används till en placering i form av eget kapital som finansie-
ring av driftskapital och investeringar i Suomen Erillisverkot Oy.
Till polisen föreslås 2,3 miljoner euro för en utvidgning av den löls-
ning som gäller TUVE:s serverplattform i samband med reformen

32.30.51 Tillägg till offentlig arbetskraftsservice Med anledning 
av uppsägningarna vid Nokia och företag knutna till 
Nokia lämnar Finland in en ansökan om finansiering 
hos Europeiska fonden för justering för globaliserings-
effekter (motsvarande inkomster har införts under 
moment 12.32.99). 7,8

35.01.21 Slutförandet av projekten för SALTI- och LUPA-
informationssystemen har fördröjts varför ca 0,7 
miljoner euro av anslaget blev oanvänt 2012. Beloppet 
ombudgeteras för 2013. 0,7

Sammanlagt 30,4 5,7 13,0

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Vad ändringen gäller 2013 2014 2015
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av polisens informationssystem (VITJA) och till nödcentralverket
0,525 miljoner euro för en integrering av nödcentraldatasystemet
med TUVE-servicen. Därtill föreslås ett anslag på 3,9 miljoner till
Förvaltningens IT-central (HALTIK) för täckandet av kostnader för
användning och underhåll till följd av produktionen av TUVE-ser-
vicen.

För inledandet av verksamheten vid servicecentralen för gemen-
samma grundläggande informationstekniktjänster och informa-
tionssystemtjänster och till skapandet av en förutsättning för en ser-
viceproduktion föreslås 2 miljoner euro. 

För tjänster som gäller GovCERT och GovHAVARO föreslås
0,95 miljoner euro. GovCERT omfattar åtgärder som gäller före-
byggande, observering och lösning av informationssäkerhetsbrott
samt informerande om informationssäkerhet. GovCERT koncentre-
rar sig särskilt på hanteringen av den informationssäkerhet som gäl-
ler det offentliga nätet (Internet) och av cybersäkerheten. GovHA-
VARO kompletterar GovCERT. GovHAVARO är ett tekniskt sys-
tem för upptäckande av och varningar för kränkningar av
informationssäkerheten. Systemet finns i samband med statens ge-
mensamma datakommunikationslösning (VY-nätet).

Ämbetsverken inom 
finansministeriets 
förvaltningsområde

Till Tullens omkostnader föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro
för det akuta investeringsbehov som ersättandet av den röntgenbil
som skadats vid en kollision föranleder samt 0,4 miljoner euro för
det resursbehov som föranleds av sänkningen av den nedre gränsen
för skattefri införsel. Till Statskontorets omkostnader föreslås 2,9
miljoner euro i överföring från ministeriets produktivitetsanslags-
moment för att trygga ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar.
Till Regionförvaltningsverkens omkostnader föreslås ett tillägg på
1,6 miljoner euro, vilket föranleds av det förändrade behovet av
skyddsutrymmen vid Regionförvaltningsverket i Lappland till följd
av nödcentralsreformen och avslutandet av hyreskontraktet till följd
av detta. 

Trafik- och trafikleds-
projekt

För genomförande av vägarrangemangen vid Suhanko gruva fö-
reslås en fullmakt på 5,3 miljoner euro under momentet för bastra-
fikledshållning. Gruvbolaget finansierar planeringen och byggandet
av den vägförbindelse som hör till staten och staten återbetalar dessa
kostnader till bolaget under åren 2017—2018. 

På grund av att entreprenadpriserna har stigit föreslås en tilläggs-
fullmakt på 35 miljoner euro för genomförande av Ringbanan. Den
totala fullmakten växer till följd av höjningen till 474 miljoner euro. 

För trafikarrangemangen för anslutningstrafiken till Västmetron
föreslås en fullmakt på 14,5 miljoner euro, varav statens andel upp-
går till 13,1 miljoner euro och utomstående finansiärers andel till
1,4 miljoner euro. Avsikten är att metrotrafiken ska inledas 2015, då
anslutningsförbindelserna ska vara klara. 
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För skärgårdens förbindelsefartygstrafik föreslås en fullmakt på
12 miljoner euro för inledande av konkurrens på rutterna i Velkua
och Pargas. 

För genomförande av projektet Riksväg 8 Åbo—Björneborg före-
slås en fullmakt på 102,5 miljoner euro. 

Varvs- och sjöfarts-
industrin

I anslutning till strukturomvandlingssituationen inom varvsindu-
strin föreslås ett tillägg på 250 000 euro för utomstående sakkunnig-
och rådgivningstjänster. Dessutom föreslås ett tillägg på 4 miljoner
euro till programmet för utvecklande av sjöfartsindustrin för ut-
vecklande av verksamhetsmiljön. Till internationaliseringsunder-
stöden föreslås en anslagsökning på 0,8 miljoner euro och ett tillägg
på 1 miljon euro till bevillningsfullmakten för utgifter för verksam-
heten vid den projektbyrå som ska inrättas i Frankrike och som ska
stödja internationaliseringssträvandena vid underleverantörsföretag
inom varvsindustrin samt för främjande av finländska företags verk-
samhet inom offshore-branschen i Norge. Dessutom föreslås till
innovationsstöd för skeppsbyggnad ett tillägg på 23,2 miljoner euro.

Stödjande av företag Till Finnvera Abp föreslås 10 miljoner euro för en rekapitalisering
av Aloitusrahasto Vera Oy. Fonden investerar i nyetablerade tekno-
logiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag.

Det föreslås 7,8 miljoner euro till utbetalning av den finansiering
som ansökts hos Europeiska fonden för justering för globaliserings-
effekter till följd av uppsägningar vid Nokia Abp samt Nokias un-
derleverantörer. Med anledning av uppsägningarna lämnade Fin-
land i början av 2013 in en ansökan om finansiering till fonden.

Energifrågor Till betalning av stöd för byggande av LNG-terminaler föreslås
ett anslag på 5 miljoner euro och en bevillningsfullmakt på 33 mil-
joner euro. Syftet är att trygga tillgången till och distributionen av
flytande naturgas (LNG) som en del av ett åtgärdsprogram för att
kompensera för de tilläggskostnader som EU:s svaveldirektiv orsa-
kar. 

Från fullmakten för energistöd föreslås ett avdrag på 5 miljoner
euro och från anslaget ett avdrag på 0,5 miljoner euro, vilket är en
del av statsrådets sparbeslut våren 2013. 

Stödjande av bostads-
produktionen

Till de anslag som beviljas ur Statens bostadsfond föreslås tillägg
för att stimulera den statsunderstödda bostadsproduktionen. Det fö-
reslås att de tidsbundna projektbaserade understöden för byggande
av kommunalteknik ökas med 5 miljoner euro, varvid understöd för
kommunalteknik kunde beviljas för högst 15 miljoner euro år 2013.
Till investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov föreslås
ett tillägg på 10 miljoner euro för genomförande av programmet för
att förbättra äldres boende. Dessutom föreslås 10 miljoner euro för
beviljande av startbidrag. Startbidrag kunde beviljas i de kommuner
som förbundit sig till intentionsavtalet mellan staten och kommu-
nerna i Helsingforsregionen till dem som bygger hyresbostäder en-
ligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
(604/2001) för andra än grupper med särskilda behov.
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 Det föreslås att till A-Kruunu Oy beviljas 30 miljoner euro för
stärkande av A-Kruunu Oy:s eget kapital.

Andra justeringarFör polisen föreslås 0,5 miljoner euro för att effektivisera terro-
rismbekämpningen.

Det föreslås att Senatfastigheter beviljas fullmakt för att överlåta
en fastighet i Bortre Tölö i Helsingfors stad (Edesvikens kasern)
med byggnader mot en köpesumma på 22,75 miljoner euro.

 Det föreslås att skattegottgörelsen till landskapet Åland minskas
med 15,2 miljoner euro på basis av 2011 års fastställda skattegott-
görelse.

 För beredningen och genomförandet av projekt i anslutning till
genomförandet av kommun- och servicestrukturförändringarna fö-
reslås 0,6 miljoner euro, vilket samlas som överföringar från finans-
ministeriets omkostnadsmoment samt momentet för statens och
kommunernas gemensamma datasystemprojekt. För bibehållande
av finansieringsbalansen mellan staten och kommunerna överförs
på motsvarande sätt 0,5 miljoner euro från momentet för datasys-
temprojekt till momentet Statsandel till kommunerna för ordnande
av basservicen.

Till aktörer inom kultursektorn beviljas 3,5 miljoner euro för kost-
nader som föranleds av ändringen av radiofrekvenser för att möjlig-
göra användning av trådlösa mikrofoner.

För ersättningar för skador som orsakats av stora rovdjur 2012 fö-
reslås en anslagsökning på 3,22 miljoner euro.

För utgifter för planering, grundliga förbättringar och reparationer
av statsägda vattenbyggnadskonstruktioner föreslås ett tillägg på
0,4 miljoner euro.

För utgifter i anslutning till förberedelserna för inrättandet av na-
turresurscentralen föreslås 0,5 miljoner euro. Naturresurscentralen
ska enligt planerna inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

För slutförande av Rysslands skuldkonversion föreslås att Meteo-
rologiska institutet ges fullmakt att ingå avtal i anslutning till mars-
forskning till ett belopp av 4,8 miljoner dollar. Avtalen kan ingås ef-
ter det att Ryska federationen har betalat motsvarande summa i stäl-
let för varuleveranserna till finska staten.

För Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader föreslås ett
tillägg på 100 000 euro på grund av att verkets uppgifter ökat till
följd av ändringen av konkurrenslagen. 

För att avhjälpa säkerhetsproblemet med koldisulfid i Avilon Fib-
res Oy:s fabriksfastighet föreslås ett anslag på 6,1 miljoner euro till
den del som kostnaderna inte kan täckas med konkursboets medel.
Dessutom föreslås för justitieministeriets förvaltningsområde ett
tillägg på 0,9 miljoner euro till utgifter för konkursförfarandet.

Som en del av besparingarna inom näringsunderstöden för att
stödja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet före-
slås ett avdrag på 0,6 miljoner euro från anslaget och ett avdrag på
5 miljoner euro från fullmakten.
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För möjliga prestationer till följd av borgen ställd till stiftelsen
Pietari-säätiö föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro.

Förvaltningen av Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (KanTa)
finansieras med en servicefond som är placerad vid Folkpensions-
anstalten. För att säkerställa betalningsberedskapen under systemets
ibruktagningsskede föreslås en finansiell buffert till servicefonden
som kompletteras med ett belopp som motsvarar de utgifter för upp-
byggnad och drift som blivit oanvända för 2012. I tillägg föreslås
2,177 miljoner euro.

Utvecklandet av vuxenutbildningsstödet i enlighet med arbets-
marknadsorganisationernas ramavtal ökar statens utgifter med
400 000 euro per år. Reformen träder i kraft den 1 augusti 2013 och
den föranleder staten tilläggskostnader redan under 2013. För detta
syfte föreslås en anslagsökning på 170 000 euro.

Patientrörlighetsdirektivet ska genomföras nationellt före utgång-
en av 2013. För kostnaderna för inrättandet av den kontaktpunkt
som direktivet förutsätter föreslås 167 000 euro och för kostnaderna
för det finländska organet för fastställande av serviceurvalet
100 000 euro.

Under miljöministeriets förvaltningsområde föreslås en anslags-
ökning på 0,7 miljoner euro för slutförandet av projektet för utveck-
ling av hanteringen av information om naturskyddsområden inom
miljöförvaltningen (SALTI) och reformen av systemet för miljötill-
ståndsförvaltning (LUPA). 

Det föreslås att kalkylen för ränteutgifterna ska sänkas med 103
miljoner euro på grund av nedgången i räntenivåerna inom euroom-
rådet.



ALLMÄNN MOTIVERING
A 13

De av riksdagen godkända anslagen för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel Godkänd
 budget

Regeringens
 proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 158 452 000 - 158 452 000
22. Republikens president 39 927 000 -26 000 39 901 000
23. Statsrådets kansli 84 057 000 115 000 000 199 057 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 302 512 000 36 700 000 1 339 212 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 870 235 000 930 000 871 165 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 317 089 000 7 225 000 1 324 314 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 875 662 000 -32 946 000 2 842 716 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 982 435 000 14 482 000 16 996 917 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 656 171 000 4 257 000 6 660 428 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 723 489 000 9 308 000 2 732 797 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 2 963 632 000 5 126 000 2 968 758 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 841 681 000 43 595 000 3 885 276 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 593 163 000 -24 000 12 593 139 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 261 455 000 30 700 000 292 155 000
36. Räntor på statsskulden 1 865 600 000 -103 000 000 1 762 600 000
Sammanlagt 54 535 560 000 131 775 000 54 667 335 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning
Godkänd

budget
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 922 702 000 -249 000 000 39 673 702 000
12. Inkomster av blandad natur 4 935 984 000 30 356 000 4 966 340 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 1 922 400 000 97 000 000 2 019 400 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 251 500 000 - 251 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 47 032 586 000 -121 644 000 46 910 942 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 7 502 974 000 253 419 000 7 756 393 000
Sammanlagt 54 535 560 000 131 775 000 54 667 335 000



Tilläggsbudgeten för 2013

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -249 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -196 000 000

02. Samfundsskatt, avdrag ..................................................................... -209 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg ................................................. 50 000 000
05. Bankskatt, avdrag ............................................................................ -37 000 000

10. Övriga skatter -53 000 000

07. Fordonsskatt, avdrag ........................................................................ -53 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 30 356 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 000 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg ..... 1 000 000



Avdelning 13 15

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 545 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, 
tillägg ............................................................................................... 1 545 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -4 414 000

10. Trafikverkets inkomster, avdrag ...................................................... -4 414 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 27 790 000

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
område, tillägg ................................................................................. 27 790 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 4 435 000

04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 4 435 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 97 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst 77 000 000

01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg .............................................. 77 000 000

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 20 000 000

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg ................... 20 000 000

Avdelning 15

15. LÅN 253 419 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 253 419 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 253 419 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

131 775 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT -26 000

01. Republikens president -26 000

01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag), avdrag ... -26 000

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI 115 000 000

10. Ägarstyrning 115 000 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg ................................ 115 000 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36 700 000

01. Utrikesförvaltningen 4 045 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
45 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområ-
de (förslagsanslag), tillägg ............................................................... 4 000 000

10. Krishantering —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-
slag) ................................................................................................. —

30. Internationellt utvecklingssamarbete 32 655 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 32 655 000
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Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 930 000

01. Ministeriet och förvaltningen 30 000

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år) ...................................................................... —

50. Understöd (fast anslag), tillägg ........................................................ 30 000

10. Domstolar och rättshjälp 900 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 485 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -485 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 900 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 225 000

01. Förvaltning 3 900 000

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reserva-
tionsanslag 2 år), tillägg .................................................................. 3 900 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 
2 år) .................................................................................................. —

10. Polisväsendet 2 800 000

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 2 800 000

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 525 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 525 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -32 946 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 8 152 000

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 450 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg ........................................................... 7 702 000



Huvudtitel 2818

10. Militärt försvar -41 952 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 11 674 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -53 626 000

30. Militär krishantering 854 000

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg ............................................................... 854 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 882 000

01. Förvaltning 51 200 000

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .. 85 000
13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och infor-

mationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 3 935 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom 
förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg .................... 200 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år), avdrag ......................................................... -2 900 000

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grek-
land (fast anslag), tillägg ................................................................. 41 880 000

89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy  (reservationsanslag 
3 år) .................................................................................................. 8 000 000

10. Beskattningen och tullväsendet 5 100 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ................... 2 800 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), till-

lägg .................................................................................................. 2 300 000

20. Tjänster för statssamfundet 2 900 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 2 900 000
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 2 740 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 2 740 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning 1 589 000

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 589 000
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03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-
slag 3 år) .......................................................................................... —

70. Utvecklande av statsförvaltningen 3 200 000

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................ 3 200 000

80. Överföringar till landskapet Åland -15 747 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -547 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag .... -15 200 000

90. Stöd till kommunerna 100 000

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-
vationsanslag 3 år), avdrag .............................................................. -1 000 000

22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen  
(reservationsanslag 3 år) .................................................................. 600 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 500 000

92. EU och internationella organisationer 800 000

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag) ............... 800 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen -37 000 000

87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 
3 år), avdrag ..................................................................................... -37 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 257 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet 76 000

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 76 000

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskydds-
nämnden för studerande (reservationsanslag 2 år) .......................... —

10. Allmänbildande utbildning -76 000

20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvår-
den (reservationsanslag 2 år), avdrag .............................................. -76 000



Huvudtitel 3020

30. Vuxenutbildning 49 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 49 000

40. Högskoleundervisning och forskning 188 000

89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga univer-
sitet (fast anslag) .............................................................................. 188 000

80. Konst och kultur 4 020 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 200 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 320 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 3 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 308 000

01. Förvaltning 510 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg ............ 510 000

10. Utveckling av landsbygden —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) ...... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

av landsbygden (förslagsanslag) ...................................................... —

20. Jordbruk 3 778 000

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi (reservationsanslag 2 år) ................................................... —

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 
och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 064 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag ................. -11 000 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år), av-

drag .................................................................................................. -286 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 4 620 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år) .......................................................................................... —

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år) .......... —
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), till-

lägg .................................................................................................. 3 220 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskeri-

näringen (reservationsanslag 3 år), tillägg ....................................... 1 400 000
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50. Vattenhushållning 400 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 400 000

60. Skogsbruk —

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) . —
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) ........ —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 5 126 000

10. Trafiknätet -4 414 000

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ...................... —
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) ............................... —
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 5 586 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag ................ -10 000 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 170 000

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg ................ 170 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i 

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

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation 9 370 000

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reser-
vationsanslag 3 år) ........................................................................... —

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...................................... 9 370 000

50. Forskning —

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) . —
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43 595 000

01. Förvaltning 12 982 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 6 305 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 6 677 000

20. Närings- och innovationspolitik 37 400 000

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och inn-
ovationer (reservationsanslag 3 år) .................................................. —

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -600 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 000 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag), tillägg ..................................................................................... 800 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg

23 200 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) .................... 10 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 1 113 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -6 677 000

51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 7 790 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

te (förslagsanslag) ............................................................................ —

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 100 000

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsan-
slag 2 år), tillägg .............................................................................. 100 000

60. Energipolitik -8 000 000

40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag ................................................ -13 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag) .................... 5 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 000

01. Förvaltning —

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovår-
den (reservationsanslag 3 år) ........................................................... —

03. Forskning och utveckling —

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

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster -563 000

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och service-
fonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), av-
drag .................................................................................................. -563 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 170 000

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg ......... 170 000

30. Sjukförsäkring 267 000

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorga-
net (reservationsanslag 2 år) ............................................................ 267 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 150 000

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap 
inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år) .................... —

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-
verksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg .............................. 150 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga —

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) ............................. —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 700 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader 700 000

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (re-
servationsanslag 2 år), tillägg .......................................................... 700 000



Huvudtitel 3624

20. Samhällen, byggande och boende 30 000 000

60. Överföring till statens bostadsfond .................................................. —
87. Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy (reservationsanslag 3 år) . 30 000 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -103 000 000

01. Ränta på statsskulden -103 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -103 000 000

Anslagens totalbelopp: 

131 775 000
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I N K O M S T P O S T E R

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt
Från anslaget under momentet dras det av

209 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av att

det influtit mindre skatt än beräknat samt av att
förändringen i rörelseöverskottet beräknas bli
mindre än vad som tidigare antagits.

2013 I tilläggsb. -209 000 000
2013 budget 3 198 000 000
2012 bokslut 2 906 278 040
2011 bokslut 3 374 982 271

03. Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  50 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att

prognoserna gällande genomsnittsräntan på in-
sättningar stigit samt av att de influtna inkom-
sterna varit större än beräknat.

Förväntad genomsnittsränta
Budget Tilläggsbudgetpropositionen

Förväntad genomsnittsränta 2012, % 0,78 0,92
Förväntad genomsnittsränta 2013, % 0,46 0,60
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2013 I tilläggsb. 50 000 000
2013 budget 150 000 000
2012 bokslut 236 519 350
2011 bokslut 197 778 122

05. Bankskatt
Från anslaget under momentet dras det av

37 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

det influtit mindre skatt än beräknat. Enligt
bankskattelagen ska inlåningsbankerna betala
bankskatten i sin helhet före utgången av april.

Bankskattens storlek grundar sig på summan
av inlåningsbankens riskvägda poster enligt
kapitaltäckningsanalysen vid utgången av fö-
regående kalenderår. Bankskatten trädde i
kraft vid ingången av 2013. På grund av de ar-
rangemang som vissa banker vidtagit har in-
täkterna av bankskatten blivit betydligt lägre
än beräknat.

2013 I tilläggsb. -37 000 000
2013 budget 170 000 000

10.  Övriga skatter

07. Fordonsskatt
Från anslaget under momentet dras det av

53 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

det influtit mindre skatt än beräknat.

2013 I tilläggsb. -53 000 000
2013 budget 882 000 000
2012 bokslut 758 551 840
2011 bokslut 758 955 010
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets för-
valtningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av ut-
gifterna för samarbetsprojektet mellan minis-
teriet och Österrikes ämbetsverk för utveck-

lingssamarbete (ADA). Motsvarande utgifter
har budgeterats under moment 24.30.66.

2013 I tilläggsb. 1 000 000
2013 budget 14 710 000
2012 bokslut 29 944 459
2011 bokslut 15 531 024

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministe-
riets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  1 545 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget som föreslås i in-
komstposten föranleds av att värdet av det av-

tal som hänför sig till Foreign Military Sales
(FMS)-betalningsarrangemang har minskat.

2013 I tilläggsb. 1 545 000
2013 budget 2 050 000
2012 bokslut 3 028 836
2011 bokslut 745 595

31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster
Från anslaget under momentet dras det av

4 414 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Av de kostnader som har

betalats som intäktsföring av EU:s direkta
byggstöd under investeringsmoment ska som
inkomster antecknas en förhandsbetalning på
25 000 euro enligt 2012 års stödbeslut och en

förhandsbetalning på 168 000 euro enligt 2013
års stödbeslut för projektet Lahtis-Vainikkala,
en förhandsbetalning på 1 971 000 euro för
projektet Centrumslingan, planering av Hel-
singfors bangård för tiden 05/2012—2015, en
förhandsbetalning på 2 200 000 euro för pro-
jekt E18 Fredrikshamns omfartsväg för tiden
05/2012—2014 och en förhandsbetalning på



12.3228

1 222 000 euro enligt 2013 års stödbeslut för
projektet Ringbanan. En anslagsökning som
motsvarar det intäktsförda beloppet på
5 586 000 euro har antecknats under moment
31.10.77.

Dessutom minskas den inkomst som budge-
terats under momentet med 10 000 000 euro
som utgör Vanda stads medfinansiering för
projektet E18 Ring III, skede 2, vilket är den

andel som blir den slutliga utgiften för den ut-
omstående finansieraren av utgifterna för pro-
jektet.

2013 I tilläggsb. -4 414 000
2013 budget 61 983 000
2012 bokslut 64 145 863
2011 bokslut 12 819 363

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  27 790 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds
20 000 000 euro av inkomsterna från auktione-
ringen av utsläppsrätter och 7 790 000 euro av
intäktsföring av medfinansiering från Europe-
iska fonden för justering av globaliseringsef-
fekter. Bedömningen av hur mycket som infly-
ter från auktioneringen av utsläppsrätter under

hela året försvåras av den osäkra prisutveck-
lingen för utsläppsrätter samt av kommissio-
nens förslag att flytta försäljningen av ut-
släppsrätter till slutet av handelsperioden för
utsläppsrätter 2013—2020.

2013 I tilläggsb. 27 790 000
2013 budget 22 900 000
2012 bokslut 119 385 241
2011 bokslut 53 962 812

39.  Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  4 435 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  

2013 I tilläggsb. 4 435 000
2013 budget 50 000 000
2012 bokslut 517 234 763
2011 bokslut 86 013 362

Återtagande av anslag enligt moment (euro)

Moment 28.01.13 3 935 000
Moment 30.40.62 500 000
Sammanlagt 4 435 000
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 

AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04.  Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  77 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av

riksdagens bankfullmäktiges beslut att på basis
av resultatet 2012 intäktsföra 227 miljoner
euro av Finlands Banks vinst till staten. Den
andel som ska intäktsföras utgör ungefär 67 %
av hela vinsten. Enligt lagen om Finlands Bank
ska hälften av Finlands Banks vinst ska överfö-
ras till reservfonden och återstoden av vinsten
reserveras för statens behov. Bankfullmäktige
kan dock besluta att vinsten ska användas på
något annat sätt, om detta är motiverat med

hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller
reservfondens storlek. Intäktsföringen omfat-
tar 41,88 miljoner euro i vinst på placeringar i
grekiska statsobligationer, som har genomförts
inom ramen för Europeiska centralbankssyste-
mets värdepappersmarknadsprogram. Motsva-
rande utgift har budgeterats under moment
28.01.69.

2013 I tilläggsb. 77 000 000
2013 budget 150 000 000
2012 bokslut 185 000 000
2011 bokslut 195 000 000

05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens
vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett till-
lägg på  20 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget föranleds av att
försäljningen av den fastighetsförmögenhet
som Senatfastigheter besitter varit större än be-
räknat, varför affärsverket intäktsför samman-
lagt 120 miljoner euro till staten i stället för de
100 miljoner euro som angavs i budgeten. Det

föreslås inte några ändringar i Forststyrelsens
beräknade intäktsföring på 120 miljoner euro
som angavs i budgeten.

2013 I tilläggsb. 20 000 000
2013 budget 220 000 000
2012 bokslut 240 000 000
2011 bokslut 346 427 000
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

253 419 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett tillägg på
253 419 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
7 806 393 000 euro år 2013. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 7 756 393 000 euro år 2013. 2013 I tilläggsb. 253 419 000

2013 budget 7 502 974 000
2012 bokslut 4 703 307 934
2011 bokslut 4 734 549 510

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 7 806
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 7 756
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

01.  Republikens president

01. Presidentens arvode och dispositionsme-
del (fast anslag)

Från anslaget under momentet dras det av
26 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Lagen om arvodet till re-
publikens president har den 1 april 2013 änd-
rats genom lag 215/2013 så att det årliga arvo-

det enligt lagens 1 § sjunker från 160 000 euro
till 126 000 euro. 

2013 I tilläggsb. -26 000
2013 budget 359 000
2012 bokslut 273 432
2011 bokslut 297 000
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

10.  Ägarstyrning

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på

115 000 000  euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så

att anslaget även får användas för förvärv av
aktier av serie A i bolaget Gasum Oy.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget även får användas för
beviljande av konverteringslån till aktiebola-
get Forest BtL där bolaget Vapo Oy är majori-
tetsägare.

F ö r k l a r i n g :  Gasum Oy:s ägarstruktur
är följande: Fortum Heat and Gas Oy 31 %,
OAO Gazprom 25 %, finska staten 24 %
(Statsrådets kansli och Försörjningsbered-
skapscentralen tillsammans) och E.ON Ruhr-
gas International GmbH (E.ON) 20 %. Bola-
gets aktiekapital fördelas på aktier av serie A
och serie K. I serie A finns 53 000 000 aktier. I
serie K finns en (1) aktie som ägs av finska sta-
ten. Eftersom Gasum Oy definieras som ett
synnerligen viktigt bolag med tanke på försörj-
ningsberedskapen är det motiverat att finska
staten kan köpa sådana aktier i Gasum Oy som
ägs av E.ON eller andra bolag som kommer till

försäljning. Aktieförvärvet beräknas kräva
högst 110 000 000 euro.

Vapo Oy, där staten är majoritetsägare, har
tillsammans med bolaget Metsä Group utveck-
lat produktionsteknik för träbaserad biodiesel
samt förberett byggande av en produktionsan-
läggning som utnyttjar denna teknik i Ajos i
Kemi. Projektet har fått finansiering från EU:s
stödprogram NER300. Det stöd som ska beta-
las uppgår till ca 88 000 000 euro. Staten har
för avsikt att bevilja lån till aktiebolaget Forest
BtL där Vapo är majoritetsägare till ett belopp
av sammanlagt 10 000 000 euro, av vilket
5 000 000 euro redan har beviljats som konver-
teringslån i december 2012, och dessutom fö-
reslås beviljande av ett konverteringslån på
5 000 000 euro som finansieras med en överfö-
ring från moment 32.60.40. På det sättet tryg-
gas genomförandet av utvecklingsarbetet i
Feed-skedet.

2013 I tilläggsb. 115 000 000
2013 budget 2 700 000
2012 bokslut 2 700 000
2011 bokslut 2 700 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
45 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
täcks med en överföring från moment 32.01.01
för löneutgifter och andra utgifter för en speci-
alsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien un-
der Finlands medlemskap i styrelsen för Inter-
nationella atomenergiorganet (IAEA). 

2013 I tilläggsb. 45 000
2013 budget 200 302 000
2012 bokslut 204 459 000
2011 bokslut 201 966 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesmi-
nisteriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 000 000 euro av de mervär-
desskatteutgifter som tillkommit vid utveck-
landet av internationellt material om informa-
tionssäkerheten inom Salve-projektet och
1 000 000 euro av ökade mervärdesskatteut-
gifter för utvecklingssamarbetet och 1 000 000
euro för ökade mervärdesskatteutgifter som
tillkommit vid avslutandet av närområdessam-
arbetet.

2013 I tilläggsb. 4 000 000
2013 budget 18 127 000
2012 bokslut 21 643 725
2011 bokslut 18 676 344
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10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands kris-
hanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Libanons ansvar som le-
dande nation och krishanteringsoperation samt
de preciserade lönekostnaderna för ALTHEA-
operationen medför behov av tilläggsanslag i
dispositionsplanen under punkt 05 till ett be-
lopp av 1 015 000 euro, under punkt 06 till ett
belopp av 125 000 euro och under punkt 14 till
ett belopp av 2 535 000 euro. Utgifterna för ut-
bildnings- och beredskapstiden för EU:s strids-
grupper och utgifterna för utbildningsoperatio-
nen EUTM Mali som införts i dispositionspla-
nen föranleder behov av anslag i
dispositionsplanen under punkt 01 till ett be-

lopp av 50 000 euro och under punkt 15 till ett
belopp av 1 089 000 euro. Det anslag som be-
hövs, 4 814 000 euro, överförs från punkt 09 i
dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 62 802 000
2012 bokslut 36 699 363
2011 bokslut 40 246 515

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

Tilläggs-
budget-

proposition
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för 
EU:s stridsgrupper - +50 000 50 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 
(UNMIL-insatsen) 239 000 - 239 000

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Kosovo (KFOR-insatsen) 2 318 000 - 2 318 000

05. Gemensamma utgifter 5 176 000 +1 015 000 6 191 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Bosnien och Hercegovina (operationen EUFOR/
ALTHEA) 866 000 +125 000 991 000

08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Afghanistan (ISAF-insatsen) 15 225 000 - 15 225 000

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller 
för förlängning av dem, för eventuella nya kris-
hanteringsinsatser samt för andra utgifter för 
krishantering 22 934 000 -4 814 000 18 120 000

10. Utgifter för Atalanta-operationen 2 576 000 - 2 576 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 600 000 - 600 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 868 000 +2 535 000 15 403 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali - +1 089 000 1 089 000
Sammanlagt 62 802 000 - 62 802 000
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30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
32 655 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas till betalning av
utgifter för samarbetsprojektet mellan ministe-
riet och det österrikiska utvecklingssamarbets-
verket (ADA).

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av de utvecklingskrediter på
4 204 698,16 euro som beviljats Myanmar
1982 kan det efterskänkas 624 103,30 euro,
dvs. 12,5 procent av det totala beloppet på
4 992 826,36 euro av de räntor och det kapital
som förfallit vid utgången av 2012.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Ursprunglig
dispositionsplan

Tilläggs-
budget-

proposition
Ändrad

dispositionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 261 591 000 +31 655 000 293 246 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner1) 289 280 000 +1 000 000 290 280 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 57 894 000 - 57 894 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 61 203 000 - 61 203 000
5. Humanitärt bistånd 84 000 000 - 84 000 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner 

och utvecklingspolitisk information 9 826 000 - 9 826 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision 2 600 000 - 2 600 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas 

utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet 107 800 000 - 107 800 000

9. Räntestödsinstrumentet 18 400 000 - 18 400 000
Sammanlagt 892 594 000 +32 655 000 925 249 000

1) I anslaget ingår 810 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 250 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministerium, 50 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro i utgifter för 
samarbetsprojekt mellan ministeriet och Nederländernas utrikesministerium, 11 900 000 euro i utgifter för samarbets-
projekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 000 000 euro i utgifter 
för samarbetsprojekt mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).
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Dessutom ändras fördelningen av fullmakter
att bevilja medel och ingå avtal på följande
sätt:

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 31 655 000 euro av inkomster
från auktioneringen av utsläppsrätter från åren
2012 och 2013. Regeringen eftersträvar en ök-
ning av utvecklingssamarbetsanslagens andel
av BNI genom att styra inkomsterna från auk-
tioneringen av utsläppsrätter till utvecklings-
samarbete och samtidigt även till klimatfinan-
siering som en del av Finlands officiella ut-
vecklingsarbete i takt med att de inflyter. De
influtna inkomsterna från auktioneringen av
utsläppsrätter hänförs i denna tilläggsbudget-
proposition till punkt 1 i dispositionsplanen för
multilateralt utvecklingssamarbete.

Av behovet av tilläggsanslaget hänförs
1 000 000 euro till betalning av utgifterna för
samarbetsprojektet mellan ministeriet och det
österrikiska utvecklingssamarbetsverket
(ADA) och riktas till punkt 2 i dispositionspla-

nen. Inkomsterna från det österrikiska utveck-
lingssamarbetsverket har antecknats under
moment 12.24.99.

År 1982 beviljade Finland Myanmar utveck-
lingskredit på 4 204 698,16 euro (25 miljoner
mark) med 25 års lånetid. Krediten lyftes 1987.
Myanmar är ett utvecklingsland med låg in-
komstnivå. Vid Parisklubbens möte den 24 ja-
nuari 2013 ingicks avtal med Myanmar att lan-
det får 50 % av det förfallna kapitalet och de
förfallna räntorna efterskänkta. Finland delar
upp sänkningen i två steg. I det första steget ge-
nomförs 25 % (12,5 % av det kapital som ska
stabiliseras). Till denna del indrivs inte räntor.
Den andra sänkningen genomförs efter ett år
under förutsättning att Myanmar har följt Inter-
nationella Valutafondens (IMF) program. Den
efterskänkta delen ökar Finlands officiella bi-
stånd (ODA).

Ändringar av fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

Ursprunglig
fördelning

Tilläggs-
budget-

proposition
Ändrad f

ördelning

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 341 850 000 - 341 850 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner 199 946 000 +20 000 000 219 946 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 516 470 000 -20 000 000 496 470 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 55 495 000 - 55 495 000
5. Humanitärt bistånd 6 000 000 - 6 000 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner 

och utvecklingspolitisk information 1 350 000 - 1 350 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision - - -
8. Understöd till medborgarorganisationernas 

utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om 
utvecklingssamarbetet 107 800 000 - 107 800 000

9. Räntestödsinstrumentet 20 000 000 - 20 000 000
Sammanlagt 1 248 911 000 - 1 248 911 000
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Fullmakter att bevilja medel och ingå avtal
för 2013 avdras från punkt 3 i dispositionspla-
nen till ett belopp av sammanlagt 20 000 000
euro som överförs till punkt 2 i dispositions-
planen för projekt inom initiativet till ett breda-
re Europa. Efter ändringen beräknas fullmak-
terna föranleda utgifter till ett belopp av
683 821 000 euro år 2014, 522 219 000 euro år
2015, 474 234 000 euro år 2016 och totalt

1 036 881 000 euro år 2017 och åren därefter.
Ändringen utökar inte det totala beloppet av
fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal.

2013 I tilläggsb. 32 655 000
2013 budget 892 594 000
2012 bokslut 893 520 000
2011 bokslut 845 923 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

21. Produktivitetsanslag för justitieministe-
riets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
löneutgifter för visstidsanställd personal i an-
slutning till projekt som främjar produktivite-
ten.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 207 000
2012 bokslut 163 000
2011 bokslut 119 000

50. Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på

30 000  euro.
Dessutom ändras dispositionsplanen under

momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en indexhöjning av Samekultur-
centrumets hyra samt av en höjning av mervär-
desskatten.

2013 I tilläggsb. 30 000
2013 budget 4 088 000
2012 bokslut 3 775 534
2011 bokslut 2 810 120

Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tilläggsbudget
Ändrad

dispositionsplan

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella 
autonomi (högst) 3 287 +30 3 317
Understöd för ansökan om ersättning i miljöskade-
ärenden och för kostnader för intressebevakningen 
(högst) 50 - 50
Övriga understöd (högst) 751 - 751
Sammanlagt 4 088 +30 4 118
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10.  Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
485 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att vid tingsrätterna från och med
den 1 juli 2013 får inrättas en tjänst som tings-
domare (T13), under förutsättning att en lag-
manstjänst vid tingsrätten (T17) dras in från
och med samma tidpunkt.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
från moment 25.10.05 och föranleds av de till-
läggsresurser som behandlingen av det excep-
tionellt omfattande WinCapita-målet förutsät-
ter.

Inrättandet och indragningen av tjänster an-
knyter till sammanslagningen av tingsrätterna i
Kouvola och Kotka den 1 januari 2010.

2013 I tilläggsb. 485 000
2013 budget 253 965 000
2012 bokslut 245 587 000
2011 bokslut 239 098 000

05. Omkostnader för allmänna intressebe-
vakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
485 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 25.10.03.

2013 I tilläggsb. -485 000
2013 budget 13 586 000
2012 bokslut 13 461 000
2011 bokslut 14 372 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
900 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget även får användas högst
1 900 000 euro till arvoden till offentliga utre-
dare och boförvaltare enligt konkurslagen
(120/2004) samt till övriga utgifter för kon-
kursförfarande som orsakas av offentlig utred-
ning.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av den offentliga utredningen av Av-
ilon Fibres Oy

2013 I tilläggsb. 900 000
2013 budget 43 900 000
2012 bokslut 47 028 656
2011 bokslut 41 604 049
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

20. Gemensamma utgifter inom informa-
tionsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av tilläggskostnader i anslutning till
genomförandet och drivandet av projektet för
främjande av nätsäkerheten (TUVE).

2013 I tilläggsb. 3 900 000
2013 budget 8 588 000
2012 bokslut 9 888 000
2011 bokslut 4 711 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishan-
tering (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att inkomster som betalats till ämbetsverket i
dess egenskap av arbetsgivare kan redovisas
som netto under momentet.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 1 439 000
2012 bokslut 1 437 000
2011 bokslut 1 530 000

10.  Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 800 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 500 000 euro av utgifter av en-
gångsnatur för bekämpning av terrorism och
2 300 000 euro av utvidgning av de tekniska
lösningarna för TUVE:s serverplattform som

hänför sig till reformen av polisens informa-
tionssystem (VITJA).

2013 I tilläggsb. 2 800 000
2013 budget 723 627 000
2012 bokslut 726 367 000
2011 bokslut 696 913 000
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30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
525 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av integrering av det nya nödcentral-
sdatasystemet med TUVE-servicen år 2013. 

2013 I tilläggsb. 525 000
2013 budget 64 071 000
2012 bokslut 59 483 000
2011 bokslut 59 372 000
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
450 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas

4) till betalning av understöd för iståndsätt-
ningsutgifter för markområden som förorenats
av Lappo gamla patronfabrik

5) till betalning av understöd för utgifter för
DNA-undersökningar, vilkas syfte är att iden-
tifiera finländska soldater som stupat i strid un-
der senaste krig.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 400 000 euro av iståndsättnings-
utgifter för markområden som förorenats av
Lappo gamla patronfabrik och 50 000 euro av
understöd för utgifter för DNA-undersökning-
ar, vilkas syfte är att identifiera finländska sol-
dater som stupat i strid under senaste krig.

2013 I tilläggsb. 450 000
2013 budget 19 724 000
2012 bokslut 18 873 000
2011 bokslut 18 906 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvars-
ministeriets förvaltningsområde (förslagsan-
slag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 702 000  euro.

F ö r k l a r i n g :   Behovet av tilläggsanslag
föranleds av utförda anslagsändringar. 

2013 I tilläggsb. 7 702 000
2013 budget 334 500 000
2012 bokslut 317 674 800
2011 bokslut 291 824 969

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
11 674 000  euro.

Fullmakter
1) Det maximala beloppet för den beställ-

ningsfullmakt som beviljades år 2013 för an-

skaffning av sådan materiel och sådana tjänster
som försvarsmaktens verksamhet förutsätter
(beställningsfullmakten för omkostnader år
2013) höjs med 1 990 000 euro så att använd-
ningen av beställningsfullmakten får föranleda
staten utgifter på högst 89 926 000 euro åren
2013—2016. 
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2) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för försvarsmaktens logistik 2013
(PVLOG 2013) ökas med 9 650 000 euro så att
användningen av beställningsfullmakten får
föranleda staten utgifter på högst 98 900 000
euro åren 2013—2017. 

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 11 723 000 euro som
en kostnadsnivåjustering i enlighet med den
faktiska indexutvecklingen 2012 och som av-
drag 49 000 euro som en överföring till mo-
ment 29.30.32 för genomförande av trafiklä-
rarutbildning i form av läroavtalsutbildning,
vilken försvarsmakten behöver.

Höjningen av det maximala beloppet för be-
ställningsfullmakten för omkostnaderna år
2013 gäller den betalningsandel för år 2014
som ingår i beställningsfullmakten och beror
på att behovet av underhåll inom flygvapnet
och armén har förändrats. 

Höjningen av det maximala beloppet för be-
ställningsfullmakten PVLOG 2013 beror på att
en större del än planerat av anskaffningarna för
programmet för utveckling av logistiken klas-
sificeras som civil materiel, därför överförs
dessa anskaffningar enligt motiveringarna från
moment 27.10.18 till moment 27.10.01 där de
passar bättre. På motsvarande sätt föreslås att
det maximala beloppet för beställningsfull-
makten PVKEH 2013 som beviljats under mo-
ment 27.10.18 sänks i motsvarande grad.

Ändringarna i beställningsfullmakterna och
alla de ekonomiska följdverkningar genomförs
inom de ramar som fastställts för försvarsmi-
nisteriets förvaltningsområde.

Till följd av de ändringar som utförts i be-
slutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följan-
de:

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

2013 2014 2015 2016 2017—
Sammanlagt
fr.o.m. 2013

Gamla beställningsfullmakter                 
Beställningsfullmakten för service och under-
håll som gäller simuleringssystem för tvåsidig 
strid 1 974 1 974
Beställningsfullmakten för NH90-
utbildningstjänster 2 000 2 200 4 200
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård 1 392 1 392 2 784
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 4 000 4 000
Beställningsfullmakten för service av luft-
värnssystemen ITO 2005 och 2005M 3 000 3 000 6 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande 
och utveckling av helikopterbataljonens 
prestationsförmåga (HESKY) 550 3 550 4 100
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel 4 581 4 581 4 581 4 581 5 926 24 250
Beställningsfullmakten för avtal om service 
och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD 
Crotale NG (ITO90MOD service) 3 000 3 000 6 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 11 742 4 300 16 042
Beställningsfullmakten för kompletterande 
anskaffningar av bruksfordon 2 770 2 770



27.1044

2013 I tilläggsb. 11 674 000
2013 budget 1 770 549 000
2012 bokslut 1 740 494 000
2011 bokslut 1 725 835 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reser-
vationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av
53 626 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av anslaget får högst 46 899 000 euro
användas till betalning av utgifter för andra an-
skaffningar av försvarsmateriel än sådana som
föranleds av beställningsfullmakter eller av
ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter.

Fullmakter
1) Det maximala beloppet för utgifterna för

beställningsfullmakten för effektivisering av
kapaciteten för huvudstadsregionens luftför-
svar (PKILPU 2008) sänks med 14 715 000
euro så att användningen av beställningsfull-
makten får föranleda staten utgifter på högst
95 285 000 euro åren 2008—2015.

2) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten 2012 (PVKEH 2012) sänks med
874 000 euro så att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 328 676 000 euro åren 2012—2016.

3) Det maximala beloppet för beställnings-
fullmakten för materiell utveckling av för-
svarsmakten 2013 (PVKEH 2013) höjs med
5 065 000 euro så att användningen av beställ-
ningsfullmakten får föranleda staten utgifter på
högst 496 440 000 euro åren 2013—2017.

F ö r k l a r i n g : Vid ändring av anslaget
har som avdrag beaktats 72 741 000 euro i
överföring av betalningar i anslutning till be-
ställningsfullmakter från år 2013 till senare år
samt som tillägg 2 070 000 euro som föranleds
av en kostnadsnivåjustering i enlighet med den
faktiska indexutvecklingen 2012, 1 545 000
euro analogt med minskningen av värdet på
FMS-avtalet (Foreign Military Sales) och
15 500 000 euro i kostnader för kompensation
av de radarstörningar som utvecklandet av
vindkraft i Brahestadsregionen orsakar, varav
7 500 000 euro är en överföring från moment
32.60.40. I samband med tilläggsbudgetpropo-
sitionen överlämnar regeringen till riksdagen
en proposition med förslag till lag om kompen-
sationsområden för vindkraft och lag om änd-
ring av 54 § i lagen om stöd till produktion av
el från förnybara energikällor med stöd av vil-
ka en vindkraftsavgift kommer att uppbäras av
vindkraftsproducenter i Brahestadsregionen
för att täcka kostnaderna för radarinvestering-
ar. Med anledning av detta har vid ändringen
av anslaget som tillägg beaktats 8 000 000 eu-

Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 45 138 13 120 7 000 65 258
Beställningsfullmakten för service och under-
håll som gäller luftvärnssystem 5 300 5 600 10 900
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt                 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563

Nya beställningsfullmakter                 
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 7 823 49 696 18 034 14 373 89 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens 
logistik 2013 (PVLOG 2013) 10 300 21 550 17 200 40 100 9 750 98 900
Nya beställningsfullmakter sammanlagt                 18 123 71 246 35 234 54 473 9 750 188 826

Fullmakter sammanlagt                 165 198 170 081 101 893 113 048 20 169 570 389

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

2013 2014 2015 2016 2017—
Sammanlagt
fr.o.m. 2013
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ro, som under de kommande åren täcks med
ovan nämnda vindkraftsavgift. 

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten PKILPU 2008 med
14 715 000 euro föranleds av att det samman-
lagda värdet av den robotanskaffning som in-
går i fullmakten har sänkts. Det maximala be-
loppet för beställningsfullmakten PVKEH
2013 ökas i motsvarande grad med anskaff-
ningar inom ramen för programmet för utveck-
ling av luftförsvaret.

Minskningen av maximibeloppet för beställ-
ningsfullmakten PVKEH 2012 föranleds av att
anskaffningarna för programmet för utveck-
ling av logistiken som fullmakten omfattar inte
förverkligas på planerat sätt. Motsvarande an-
slag återbudgeteras för andra anskaffningar av
försvarsmateriel.

Från beställningsfullmakten PVKEH 2013
överförs 9 650 000 euro till moment 27.10.01
till beställningsfullmakten för försvarsmaktens
logistik 2013 (PVLOG 2013). I samband med
försvarsmaktens upphandlingsförberedelser

har det framgått att all materiel som är planerad
att anskaffas inte är försvarsmateriel som över-
ensstämmer med motiveringen till moment
27.10.18.

Ändringarna i beställningsfullmakterna och
de ekonomiska följdverkningar som de ger
upphov till genomförs inom de ramar som fast-
ställts för försvarsministeriets förvaltningsom-
råde.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att av
anslaget kommer 467 155 000 euro att använ-
das till betalning av utgifter som föranleds av
tidigare beviljade beställningsfullmakter,
88 020 000 euro att användas till betalning av
utgifter för de beställningsfullmakter som be-
viljats 2013, 29 572 000 euro att användas till
betalning av utgifter för ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfull-
makter samt 46 899 000 euro att användas för
andra försvarsmaterielanskaffningar.

Till följd av de ändringar som utförts i be-
slutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följan-
de:

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

2013 2014 2015 2016 2017—

Sammanlagt
fr.o.m.

år 2013

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakt för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande 
av service- och flygbasbaserade system 
för helikoptrar (HTH) 3 227 1 560 580 5 367
Beställningsfullmakten för 
kompletterande av beredskaps-
förbandens utrustning (VYV 2) 26 950 2 190 29 140
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2006) 69 300 69 300
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2007) 96 14 496 15 128 24 107 53 827
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2008) 7 610 8 827 16 437
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2013 I tilläggsb. -53 626 000
2013 budget 685 272 000
2012 bokslut 641 996 025
2011 bokslut 585 343 000

Beställningsfullmakten för 
effektivisering av kapaciteten för 
huvudstadsregionens luftförsvar 
(PKILPU 2008) 3 370 1 200 4 570
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2009) 175 833 123 468 55 294 28 942 383 537
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2010) 92 049 15 050 4 280 111 379
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
projektberedning 2010 (TTK-PROTO 
2010) 1 650 1 650
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2011) 28 178 2 860 31 038
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2012) 58 892 101 600 53 000 40 984 254 476
Gamla beställningsfullmakter 
sammanlagt 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 
2013) 80 570 128 212 127 508 135 150 25 000 496 440
Beställningsfullmakten för teknisk 
forskning, produktutveckling och 
anskaffningsberedning 2013 (TTK-
PROTO 2013) 7 450 10 540 9 980 8 160 36 130
Nya beställningsfullmakter samman-
lagt 88 020 138 752 137 488 143 310 25 000 532 570

Fullmakter sammanlagt 555 175 417 439 276 850 247 143 53 900 1 550 507

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

2013 2014 2015 2016 2017—

Sammanlagt
fr.o.m.

år 2013
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30.  Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
854 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under
momentet som följer:

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en justering i enlighet med den
faktiska indexutvecklingen 2012, varav
269 000 euro fogas till punkt 20. i dispositions-
planen. 

Finland deltar med en styrka på ca 12 perso-
ner i utbildningsinsatsen EUTM Mali och där-
för fogas till dispositionsplanen under momen-
tet en ny punkt 16. Utgifter för utbildningsin-

satsen EUTM Mali och för ändamålet
reserveras 585 000 euro. 

2013 I tilläggsb. 854 000
2013 budget 60 624 000
2012 bokslut 52 692 000
2011 bokslut 59 474 000

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositionsplan Tilläggsbudget
Ändrad

dispositionsplan

01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo 
(KFOR-insatsen) 1 527 000 - 1 527 000

02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien 
och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 264 000 - 264 000

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 685 000 - 3 685 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Afghanistan (ISAF-insatsen) 13 192 000 - 13 192 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 

(UNMIL-insatsen) 46 000 - 46 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 4 963 000 - 4 963 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för kris-

hantering 13 421 000 - 13 421 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 195 000 - 195 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 3 668 000 - 3 668 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 7 520 000 - 7 520 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali - +585 000 585 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för 

förlängning av dem, för eventuella nya kris-
hanteringsinsatser, för bidrag till den internationella 
helikopterfonden samt för andra utgifter för kris-
hantering 12 143 000 +269 000 12 412 000

Sammanlagt                 60 624 000 +854 000 61 478 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet samt inom de
gränser som statsrådet bestämmer och på de villkor som finansministeriet annars beslutat får stäl-
la statlig proprieborgen till ett belopp av högst 150 miljoner euro som motsäkerhet för den bank-
garanti som Hansel Ab upptagit för att fullfölja prissäkringen för el som upphandlas inom ramen
för statens samordnade elupphandling åren 2013-2017.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom
statsförvaltningen (766/2006) som utfärdats med stöd av 22 a § i lagen om statsbudgeten (423/
1988) och statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen (765/2006)
verkställs statens elupphandling inom ramen för den samordnade upphandling som Hansel Ab
konkurrensutsätter för åren 2013—2017. Bankgarantin behövs för att genomföra prissäkringen
av elupphandlingen på den nordiska elbörsen Nasdaq OMX Stockholm AB. Ett motsvarande ar-
rangemang har tidigare tillämpats när Hansel Ab har konkurrensutsatt statens elupphandling
(RSv 340/2010 rd).

01. Finansministeriets omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
85 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som tillägg beaktats 185 000 euro för upp-
gifter som gäller styrning, underhåll och vida-
reutveckling av säkerhetsnätsverksamheten
och uppgifter som gäller informations- och
kommunikationsteknisk beredskap i fråga om
säkerhetsnätsverksamheten samt som avdrag
beaktats 100 000 euro som en överföring till
moment 28.90.22 för genomförandet av för-
ändringar i kommun- och servicestrukturen. 

2013 I tilläggsb. 85 000
2013 budget 38 820 000
2012 bokslut 39 493 000
2011 bokslut 35 385 000

13. Stöd vid införandet av gemensamma in-
formationsssytem och informationstjänster för
den offentliga förvaltningen (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 935 000  euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget får användas för infö-
randet av och till initialkostnader för gemen-
samma informationssystem och tjänster för
den offentliga förvaltningen samt för avlägs-
nandet av sådana lösningar där dessa system
och tjänster överlappar de gemensamma sys-
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tem som används av kundämbetsverken och
kundinrättningarna.

Av det treåriga reservationsanslaget på
4 792 000 euro i budgeten för 2012 återtas
3 935 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att den inte bara gäller införandet av de gemen-
samma informationssystemen utan också pris-
stödet vid införandet av de gemensamma infor-
mationssystemen och tjänsterna samt kostna-
derna för slopandet av dubbla
informationssystem och tjänster. Sådana sys-
tem är för närvarande bl.a.

 — statens gemensamma och säkra datakom-
munikationslösning (VY-nätet)

— statens gemensamma kommunikations-
lösning (VyVi)

— identifiering av tjänstemän (Virtu).
— statens gemensamma terminaltjänst och

tjänst för användarstöd
— statens gemensamma integrationstjänst

(VIA)
— den offentliga förvaltningens identifie-

rings- och betalningstjänst (VETUMA)
— medborgarkontot
Finansministeriet beslutar om användningen

av anslaget för också andra gemensamma in-
formationssystem och tjänster för den offentli-
ga förvaltningen eller statsförvaltningen.

Ombudgeteringen av anslaget föranleds av
att motiveringen har utvidgats och att använd-
ningen utsträckts till införandet av de system
som det kommande servicecentret för statens
gemensamma tjänster för grundläggande in-
formationsteknik och för informationssystem
ska tillhandahålla. Återtagandet av anslaget
har beaktats i inkomstposten under moment
12.39.04.

2013 I tilläggsb. 3 935 000
2013 budget 1 649 000
2012 bokslut 4 792 000

20. Genomförande av statens fastighetsstra-
tegi och ägarstyrningen inom förvaltningsom-
rådet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till
momentet så att anslaget också får användas
till betalning av utgifter för ägar- och företags-
arrangemang samt till betalning av utgifter i
samband med förvaltning av egendom och
ägarstyrning.

F ö r k l a r i n g :  Momentets rubrik har
ändrats. 

Behovet av tilläggsanslag föranleds av åtgär-
der i samband med ägar- och företagsarrange-
mangen och kostnader i samband med bered-
ningen av dessa, t.ex. förvaltningskostnader
för aktier och kostnader för rådgivningstjänster
för staten. 

Under ägarstyrningen inom finansministeri-
ets förvaltningsområde verkar för närvarande
Fingrid Oyj, Aalto Universitetsfastigheter Ab,
Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Hel-
singin Yliopistokiinteistöt Oy - Helsingfors
Universitetsfastigheter Ab, Suomen Yliopisto-
kiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastighe-
ter Ab och Tietokarhu Oy.

2013 I tilläggsb. 200 000
2013 budget 215 000
2012 bokslut 215 000
2011 bokslut 215 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeri-
ets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
2 900 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 28.20.01. 

2013 I tilläggsb. -2 900 000
2013 budget 3 516 000
2012 bokslut 566 000
2011 bokslut 1 159 000
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69. Överföring av vissa av Finlands Banks
placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
41 880 000  euro.

F ö r k l a r i n g : I enlighet med ett arrange-
mang som godkänts av riksdagens stora utskott
beslutade eurogruppen den 27 november 2012
som en del av fortsättningen på det ekonomis-
ka saneringsprogrammet för Grekland att de
deltagande medlemsstaterna överför intäkterna
från vissa sådana investeringar som deras na-
tionella centralbanker som en del av Europeis-
ka centralbankssystemets program för värde-
pappersmarknaden innehar i grekiska statso-
bligationer till Grekland. Finlands andel av de
intäkter som överförs är 41,88 miljoner euro.

Motsvarande inkomst har antecknats under
moment 13.04.01.

2013 I tilläggsb. 41 880 000
2013 budget 400 000
2012 bokslut 1 900 000

89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot
Oy  (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  8 000 000  euro.
Anslaget får användas till en placering i form

av eget kapital i Suomen Erillisverkot Oy. 
F ö r k l a r i n g : Anslaget är avsett att an-

vändas till en placering i form av eget kapital
som finansiering av driftskapital för och inves-
teringar i Suomen Erillisverkot Oy:s dotterbo-
lag Suomen Turvallisverkko Oy.

I samband tilläggsbudgetpropositionen över-
lämnar regeringen till riksdagen en proposition
med förslag till lag om den offentliga förvalt-
ningens säkerhetsnätsverksamhet och lag om
ändring av 2 § i kommunikationsmarknadsla-
gen.

2013 I tilläggsb. 8 000 000

10.  Beskattningen och tullväsendet

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 800 000  euro. 

F ö r k l a r i n g : Momentets rubrik har
ändrats.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds
400 000 euro av det resursbehov som är en
följd av sänkningen av den nedre gränsen för
skattefri införsel (8 årsverken) och 2 400 000
euro av anskaffningen av en röntgenbil som er-
sättning för den bil som skadats vid en kollisi-
on. Skadorna var en följd av en oförutsedd
händelse som ledde till ett akut investeringsbe-
hov för Tullen. För närvarande förfogar Tullen
endast över en röntgenbil i hela Finland. 

2013 I tilläggsb. 2 800 000
2013 budget 165 037 000
2012 bokslut 163 328 000
2011 bokslut 159 545 000

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskatt-
ningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 300 000  euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att rän-
tekostnaderna grundar sig på följande författ-
ningar:

2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den
ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som
hänför sig till nämnda paragraf

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträ-
dandebestämmelse (604/2009) som hänför sig
till nämnda paragraf.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
och ändringarna i motiveringen är en följd av
en uppdatering av momentets motivering. Pa-
ragrafens 7 punkt är ny och föranleds av det
skattekontoförfarande som tagits i bruk.

2013 I tilläggsb. 2 300 000
2013 budget 17 700 000
2012 bokslut 25 957 974
2011 bokslut 33 006 486

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 900 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Med tilläggsanslaget tryg-
gas Statskontorets verksamhetsförutsättningar
2013. Tilläggsanslaget är en överföring från
moment 28.01.21.

Vid dimensioneringen av anslaget har över-
föringen enligt finansministeriets beslut VM/
1562/00.01.03.00/2012 av serviceuppgifter för
kundstödssystemet AT till servicecentret för
statens ekonomi- och personalförvaltning Pal-
keet från och med den 1 maj 2013 beaktats. In-
komstminskningen är 204 000 euro.

2013 I tilläggsb. 2 900 000
2013 budget 27 923 000
2012 bokslut 26 155 000
2011 bokslut 12 847 000

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Senatfastigheter får fullmakt att till Aura-
tum Asunnot Helsinki Oy för det eller de bolag
som bildas, mot en köpesumma på 22,75 mil-
joner euro och i övrigt på de villkor som Senat-
fastigheter bestämmer överlåta en fastighet

(fastighetsbeteckning 91-14-484-4) jämte
byggnader i kvarter 484 i stadsdel nr 14 (Bortre
Tölö) i Helsingfors.

F ö r k l a r i n g :  Fastigheten (Edesvikens
kasern) som överlåts finns på Mechelingatan
32 i stadsdelen Bortre Tölö i Helsingfors stad
På fastigheten finns tre byggnader som skyd-
das. En detaljplaneändring som gäller föremå-
let för försäljningen har påbörjats. Syftet är att
ändra byggnaderna så att de kan användas som
bostäder, servicebostäder och butiker samt att
möjliggöra ny byggnadsrätt för cirka 7 200
kvadratmeter våningsyta. Vid det öppna an-
budsförfarandet och de förhandlingar som
förts till följd av anbudsförfarandet har det som
helhet bästa anbudet för fastighetsförmögen-
heten varit sammanlagt 22,75 miljoner euro,
vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.
Statens användning av fastigheten och byggna-
derna har upphört, och en försäljning av fastig-
heten är därför motiverad. 

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget —
2012 bokslut —
2011 bokslut —
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30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 740 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget är en överföring
från moment 33.10.28 för upprätthållandet av
Nationella hälsoarkivets certifikattjänster. 

2013 I tilläggsb. 2 740 000
2013 budget 7 083 000
2012 bokslut 7 477 000
2011 bokslut 2 664 208

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 589 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av det förändrade behovet av skydds-
utrymmen för Regionförvaltningsverket i
Lappland och av att hyresavtalet till följd av
detta avslutas. 

2013 I tilläggsb. 1 589 000
2013 budget 54 481 000
2012 bokslut 54 257 000
2011 bokslut 54 750 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokal-
förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till avlönande av
personal motsvarande högst två årsverken i
uppgifter för viss tid.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 224 000
2012 bokslut 224 000
2011 bokslut 1 666 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av statens infor-
mations- och kommunikationsteknik (IKT) (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 200 000  euro.

Därtill kompletteras motiveringen till mo-
mentet så att anslaget också får användas till att
inleda verksamheten vid servicecentralen för
branschoberoende IKT-uppgifter och skapa
förutsättningar för en serviceproduktion samt
till att för detta ändamål avlöna av visstidsan-
ställd personal motsvarande högst fyra årsver-
ken till slutet av 2013.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 250 000 euro av en utredning av
det bästa alternativet för att utveckla en säker-
hetskommunikation som omfattar hela stats-
förvaltningen, 2 000 000 euro av kostnader för
förberedelser inför grundandet av en service-
central för branschoberoende IKT-tjänster
(TORI) samt 950 000 euro av tjänster som gäl-
ler GovCERT och GovHAVARO. 

GovCERT omfattar åtgärder som gäller före-
byggande, observering och lösning av infor-
mationssäkerhetsbrott samt informerande om
informationssäkerhet. GovCERT koncentrerar
sig särskilt på hanteringen av den informa-
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tionssäkerhet som gäller det offentliga nätet
(Internet) och av cybersäkerheten. GovHA-
VARO kompletterar GovCERT. Kommunika-
tionsverket svarar för GovHAVARO som är
ett tekniskt system för upptäckande av och var-
ningar för kränkningar av informationssäker-
heten. Systemet finns i samband med statens
gemensamma datakommunikationslösning
(VY-nätet).

GovCERT ger akt på sårbarheten hos externa
nät och cyberhot av olika slag samt ger infor-
mation om sina iakttagelser. Kostnaderna un-
der produktionsskedet täcks från och med 2015
genom bruksavgifter som är kundfinansierade.
GovCERT är en tjänst som produceras för sta-
tens alla ämbetsverk och inrättningar. Kommu-
nikationsverket utarbetar ett avtal med Statens
IT-servicecentral. Utgående från det nuvaran-
de antalet kundorganisationer (ca 200) är priset
per kund cirka 3 000 euro/år. Dessa intäkter
ska täcka produktionskostnaderna.

GovHAVARO är en teknisk tjänst som ger
akt på sårbarheten hos externa nät och cyber-
hot av olika slag samt vidtar åtgärder till följd
av alarmen. Kostnaderna under produktions-

skedet täcks från och med 2015 genom bruks-
avgifter som är kundfinansierade. Enligt den
nuvarande bedömningen är de ämbetsverk och
inrättningar som använder tjänsten till antalet
tjugo, varvid priset per kund är cirka 40 000
euro/år.

För att kunna ta i bruk tjänsterna 2013 be-
hövs 950 000 euro, för GovCERT 302 000
euro och för GovHAVARO 648 000 euro.
Summan till GovHAVARO fördelas enligt föl-
jande: Kommunikationsverket 268 000 euro,
anskaffning av utrustning till Statens IT-cen-
tral 120 000 euro och sakkunnigtjänster under
den inledande fasen 260 000 euro. Avsikten är
att senast 2015 överföra tjänsterna så att de ut-
gör en del av de tjänster som servicecentralen
för branschoberoende IKT-uppgifter (TORI)
erbjuder.

2013 I tilläggsb. 3 200 000
2013 budget 11 100 000
2012 bokslut 11 893 000
2011 bokslut 7 343 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

547 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag

föranleds av en ändring av de beräknade in-
komster som i statsbudgeten för 2013 ligger till
grund för det belopp som avses i självstyrelse-
lagen för Åland (1144/1991).

2013 I tilläggsb. -547 000
2013 budget 211 646 000
2012 bokslut 204 345 615
2011 bokslut 193 509 728

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
15 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Republikens president har
den 1 mars 2013 fastställt Ålandsdelegationens
beslut enligt vilket beloppet av skattegottgörel-
sen för 2011 är 9 783 220 euro.

2013 I tilläggsb. -15 200 000
2013 budget 25 000 000
2012 bokslut 17 440 733
2011 bokslut 19 767 938
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90.  Stöd till kommunerna

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

Från anslaget under momentet dras det av
1 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget även får användas till avlö-
nande av visstidsanställd personal motsvaran-
de högst 4 årsverken fär styrningsuppgifter
inom IKT-förändringstödet i anslutning till
kommunreformen. Dessa kan genomföras ut-
anför målet för antalet årsverken.

F ö r k l a r i n g : Av avdraget är 500 000
euro en överföring till moment 28.90.22 och
500 000 euro en överföring till moment
28.90.30.

2013 I tilläggsb. -1 000 000
2013 budget 17 995 000
2012 bokslut 18 000 000
2011 bokslut 23 560 000

22. Genomförande av förändringar i kom-
mun- och servicestrukturen  (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas  600 000  euro.
Anslaget får användas
1) till beredning och genomförande av pro-

jekt i samband med genomförandet av föränd-
ringar i kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal
motsvarande högst två årsverken för styrnings-
och projektuppgifter i anslutning till föränd-
ringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa
kan genomföras utanför målet för antalet års-
verken.

F ö r k l a r i n g : Av tilläggsanslaget är
100 000 euro en överföring från moment
28.01.01 och 500 000 euro en överföring från
moment 28.90.20.

Med anslaget genomförs regeringens pro-
gram för förändringsstöd i samband med kom-
munreformen år 2013. Med hjälp av program-

met inleds och uppföljs utvecklingsprojekt
som stöder kommunorganisationerna vid ge-
nomförandet av reformen och vid utvecklandet
av kommunernas verksamhet och servicesys-
tem.

Genom projekt som ingår i programmet för
förändringsstöd stöds kommuner som slås
samman samt andra förändringar i kommun-
och servicestrukturen bl.a. när det gäller för-
ändringsledning, utvecklandet av närtjänster
och närdemokrati och stöd till kommuner vid
utarbetandet av planer för balansering av den
kommunala ekonomin. Kommunerna stöds
dessutom genom sådana åtgärder som gäller
kommunikation och förändringsstöd och som
främjar inledandet och beredningen av utred-
ningar om förändringar i kommunstrukturerna.

2013 I tilläggsb. 600 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 28.90.20.

För finansieringen av projekt som stöder för-
ändringar i kommunstrukturen överförs ett
motsvarande anslag från moment 28.90.20 till
moment 28.90.22 så att finansieringsbalansen
mellan stat och kommun bibehålls.

2013 I tilläggsb. 500 000
2013 budget 8 677 405 000
2012 bokslut 8 470 927 096
2011 bokslut 8 133 691 195

Uppskattad användning av anslaget (euro)

Projekt som gäller ändringsstöd 400 000
Kommunikation och fältarbete i 
kommunerna 200 000
Sammanlagt 600 000
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92.  EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas  800 000  euro.
Anslaget får användas till prestationer föran-

ledda av den borgen som ställts för stiftelsen
Pietari-säätiö. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av möjliga prestationer till följd av
en borgen ställd till stiftelsen Pietari-säätiö på
10 miljoner euro den 21 augusti 2008 och en

borgen på 3,5 miljoner euro den 17 september
2009. 

Stiftelsen Pietari-säätiö driver Finlands insti-
tut i S:t Petersburg. Stiftelsen har råkat i eko-
nomiska svårigheter i och med att den grundli-
ga renoveringen av Finlandshuset, som stiftel-
sen svarar för, blev dyrare än beräknat. Staten
utreder som bäst stiftelsens situation och möj-
ligheterna till omorganiseringar.

2013 I tilläggsb. 800 000

99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

87. Användning av intäkterna från bankskat-
ten (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av
37 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Motsvarande avdrag har
antecknats under moment 11.01.05.

2013 I tilläggsb. -37 000 000
2013 budget 170 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
76 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 29.10.20 och föran-
leds av en överföring av ett anslag som mot-
svarar lönen för två årsverken för strategisk ut-
veckling av förskolpedagogiken och dagvår-
den samt den allmänbildande utbildningen, för
beredningen av lagstiftning och för stärkande
av förvaltningen och styrningen från och med
den 1 juli 2013. 

2013 I tilläggsb. 76 000
2013 budget 27 609 000
2012 bokslut 26 894 000
2011 bokslut 25 528 000

04. Utvärdering av utbildningen och högsko-
lorna samt rättsskyddsnämnden för studeran-
de (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till beviljande av
understöd för utvärdering av högskolorna samt
till att stödja säkerställandet av högskolornas
kvalitet och deras utveckling.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 2 539 000
2012 bokslut 2 539 000
2011 bokslut 2 489 000

10.  Allmänbildande utbildning

20. Utvecklande av den allmänbildande ut-
bildningen och barndagvården (reservations-
anslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
76 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till avlönande
av personal motsvarande högst två årsverken.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av
en överföring av anslag motsvarande lönen för
två årsverken från och med den 1 juli 2013 till
moment 29.01.01 med hänvisning till motive-
ringen till nämnda moment.
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2013 I tilläggsb. -76 000
2013 budget 12 894 000
2012 bokslut 12 894 000
2011 bokslut 12 889 000

30.  Vuxenutbildning

32. Statsandel och statsunderstöd för läroav-
talsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
49 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att det maximala antalet läroavtalselever
inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen
är 22 120. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 27.10.01. För att upp-
fylla försvarsmaktens behov kommer man att

genomför en utbildning som leder till special-
yrkesexamen för trafiklärare i första hand som
läroavtalsutbildning. Avsikten är at utbilda ca
15 trafiklärare i året.

2013 I tilläggsb. 49 000
2013 budget 116 494 000
2012 bokslut 131 003 006
2011 bokslut 131 081 928

40.  Högskoleundervisning och forskning

89. Statlig finansiering av kapitalplacering-
ar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas  188 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tidsfristen för övriga fi-

nansiärers investeringar av kapitalplaceringar i
offentligrättsliga universitet, som berättigar till
statlig medfinansiering, gick ut den 30 juni
2011. Enligt en tilläggsutredning år 2012 har
både Helsingfors universitet och Sibelius-Aka-
demin utan orsak blivit utan statlig medfinan-
siering på grundval av en donation som berät-
tigar till medfinansiering från en stat. Det sam-

manlagda beloppet av dessa donationer som
berättigar till medfinansiering är 75 000 euro,
vilket för att säkerställa att universiteten be-
handlas lika kräver sammanlagt 188 000 euro i
statlig medfinansiering enligt den tidigare för-
delningslinjen 5/2. Av detta belopp beviljas
Helsingfors universitet 50 000 euro och
Konstuniversitet, som Sibelius-Akademin är
en del av sedan ingången av 2013, 138 000 eu-
ro.

2013 I tilläggsb. 188 000

80.  Konst och kultur

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden
för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av kostnader för reparation av oför-

utsedda och allt oftare förekommande fuktska-
dor i byggnader avsedda för boende och annat
bruk. Med reparation av fuktskador minskar
man förluster i hyresintäkter. På Sveaborg på-
går en allmän graderad nivåhöjning av hyrorna
fram till år 2015 särskilt i fråga om sådana lä-
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genheter vilkas hyror släpar efter den rådande
hyresnivån på Sveaborg. Avsikten är att de hy-
ror som uppbärs ska täcka de kostnader som
underhållet av fastigheterna och de ökade fast-
ighetskostnaderna föranleder.

2013 I tilläggsb. 200 000
2013 budget 2 644 000
2012 bokslut 2 905 000
2011 bokslut 2 683 000

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
320 000  euro. 

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att Museiverkets fastigheter över-
förs till Senatfastigheters och Forststyrelsens
besittning vid ingången av 2014. Avsikten med
tilläggsanslaget är att kunna genomföra över-
föringen av besittningen inom den tidtabell
som anges i förslaget.

2013 I tilläggsb. 320 000
2013 budget 22 728 000
2012 bokslut 21 459 000
2011 bokslut 20 074 000

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på

3 500 000  euro.
F ö r k l a r i n g : Avsikten är att använda

tilläggsanslaget av engångsnatur för beviljan-
de av understöd till aktörer inom kultursektorn
för kostnader som föranleds under ett över-
gångsskede vid ändring av radiofrekvenser
som anvisats för användning av trådlösa mik-
rofoner.

2013 I tilläggsb. 3 500 000
2013 budget 8 570 000
2012 bokslut 9 308 000
2011 bokslut 9 475 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

22. Forskning och utveckling (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
510 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen ansluter
sig till behovet av förberedelser för den plane-
rade naturresurscentralen till vilken avsikten är

att sammanföra nuvarande sektorforskningsin-
stitut inom ministeriets förvaltningsområde. 

2013 I tilläggsb. 510 000
2013 budget 3 343 000
2012 bokslut 3 343 000
2011 bokslut 3 643 000

10.  Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av lands-
bygden (förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2013 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 50 967 000 euro. 

F ö r k l a r i n g : I budgeten för 2013 har
fullmakten dimensionerats till 44 320 000 eu-
ro. Beloppet av fullmakten ökas med
6 647 000 euro. Ändringen omfattar en minsk-
ning av fullmakten med 1 700 000 euro, vilket

motsvarar ett aktuellt ändringsförslag i fråga
om programmet för utveckling av landsbygden
i Fastlandsfinland, och en ökning av fullmak-
ten med 8 347 000 euro, vilket motsvarar den
fullmakt som återtagits i fråga om projekt som
avslutats, avbrutits eller inte genomförts inom
ramen för programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland. Den indragna full-
makten inbegriper inte bredbandsprojekt och
inte tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten
återbudgeteras i syfte att främja att program-
met genomförs i sin helhet.
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Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 80 500 000
2012 bokslut 63 947 731
2011 bokslut 51 123 282

62. Statlig medfinansiering för den av EU
delfinansierade utvecklingen av landsbygden
(förslagsanslag)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2013 får fattas beslut om beviljande som
hänför sig till programperioden 2007—2013
för 39 196 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  I budgeten för 2013 har
fullmakten dimensionerats till 40 274 000 eu-
ro. Beloppet av fullmakten minskas med
1 078 000 euro. Ändringen omfattar en minsk-
ning av fullmakten med 2 078 000 euro, vilket
motsvarar ett aktuellt ändringsförslag i fråga
om programmet för utveckling av landsbygden
i Fastlandsfinland och en ökning av fullmakten
med 1 000 000 euro, vilket motsvarar behovet
att återbudgetera den fullmakt som återtagits i
fråga om projekt som avslutats, avbrutits eller
inte genomförts inom ramen för programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land. Den indragna fullmakten inbegriper inte
tekniskt bistånd. Den indragna fullmakten åter-
budgeteras i syfte att främja att programmet
genomförs i sin helhet.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 78 200 000
2012 bokslut 65 504 826
2011 bokslut 52 554 334

Ökning av fullmakt (mn euro)

Budget
Tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland (programperioden 2007—2013)1) 44,320 6,647 50,967
— varav bredbandsprojekt 5,070 - 5,070
— varav tekniskt bistånd 4,608 - 4,608
Alla sammanlagt                 44,320 6,647 50,967

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Minskning av fullmakt (mn euro)

Budget
Tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland (programperioden 2007—2013)1) 40,274 -1,078 39,196
— varav tekniskt bistånd 5,632 - 5,632
Alla sammanlagt                 40,274 -1,078 39,196

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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20.  Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen
för jordbruk och livsmedelsekonomi (reserva-
tionsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till utgifter som
föranleds av förberedelser för den planerade
naturresurscentralen. 

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att naturre-
surscentralen ska bildas av nuvarande Forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-
ekonomi, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
samt Skogsforskningsinstitutet. Avsikten är att
naturresurscentralen ska inleda sin verksamhet
den 1 januari 2015. Beredningen förutsätter att
forskningsinstitutens resurser används för ut-
gifter som föranleds av bildandet av naturre-
surscentralen.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 31 830 000
2012 bokslut 34 315 000
2011 bokslut 33 288 000

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främ-
jar djurens välbefinnande och icke-produktiva
investeringar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
15 064 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
grundar sig på ett aktuellt ändringsförslag i frå-
ga om programmet för utveckling av landsbyg-
den i Fastlandsfinland där målet är att balanse-
ra finansieringen av programmet så att den
motsvarar programperiodens behov. Av beho-
vet av tilläggsanslag föranleds 11 286 000
euro av att efterfrågan på stöd som främjar dju-
rens välbefinnande har ökat. År 2011 förband
sig ca 4 900 gårdar till åtgärden och stöd beta-
lades till ett belopp av 10 030 000 euro. Våren
2012 förband sig inemot 6 200 gårdar till åt-
gärden och betalningen av stöd till dessa be-
räknas uppgå till 50 600 000 euro. Av anslags-
ökningen är 3 160 000 euro EU-andel och
8 126 000 euro nationell andel. 

På motsvarande sätt avdras sammanlagt
11 286 000 euro enligt följande: 11 000 000
euro från anslaget under moment 30.20.44 och
286 000 euro från anslaget under moment
30.20.45 (av avdraget är 3 160 000 euro EU-
andel och 8 126 000 euro nationell andel).

Av behovet av tilläggsanslag grundar sig
3 778 000 euro på att antalet avtal om special-
stöd inom miljöstödet och särskilt avtal om
ekologisk produktion har ökat. Av ökningen är
1 700 000 euro EU-andel och 2 078 000 euro
nationell andel.

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen
2013 (euro)

Budget
Tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt1)

Sammanlagt, varav 364 329 000 15 064 000 379 393 000
— EU:s andel 106 914 000 4 860 000 111 774 000
— statens andel 256 071 000 10 204 000 266 275 000
— miljöstöd för jordbruket som finansie-
ras nationellt i sin helhet (högst) 1 344 000 - 1 344 000

1) Dessutom kan 9 341 000 euro som överförts från 2012 års anslag till 2013 användas.
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2013 I tilläggsb. 15 064 000
2013 budget 364 329 000
2012 bokslut 363 250 000
2011 bokslut 372 210 000

44. Kompensationsbidrag (reservationsan-
slag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
11 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Från anslaget under mo-
mentet avdras 11 000 000 euro som beräknas
bli oanvänt under programperioden 2007—
2013. Av avdraget är 3 080 000 euro EU-andel
och 7 920 000 euro nationell andel.

2013 I tilläggsb. -11 000 000
2013 budget 422 673 000
2012 bokslut 422 673 000
2011 bokslut 422 673 000

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension
(reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
286 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Från anslaget under mo-
mentet dras det av 286 000 euro i utgifter för
den första beskogningen av jordbruksmark
som ingår i programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland och som föran-
leds av förbindelser under programperioden
1995—1999. Av avdraget är 80 000 euro EU-
andel och 206 000 euro nationell andel.

2013 I tilläggsb. -286 000
2013 budget 97 370 000
2012 bokslut 101 040 000
2011 bokslut 129 500 000

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till utgifter som
föranleds av förberedelser för den planerade
naturresurscentralen.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 17 478 000
2012 bokslut 17 478 000
2011 bokslut 17 303 000

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reser-
vationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till betalning av
överföringsutgifter. Anslaget budgeteras enligt
kontantprincipen beträffande överföringsutgif-
terna.

F ö r k l a r i n g :  Det är ändamålsenligt att
utvidga grunderna för användningen av ansla-
get så att den som genomför projekt med ansla-
get även kan vara någon annan aktör än en stat-
lig myndighet eller en statlig inrättning.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 2 400 000
2012 bokslut 2 300 000
2011 bokslut 2 300 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 220 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av er-
sättningar för skador som orsakats av stora
rovdjur 2012. År 2012 förorsakade stora rov-
djur skador till ett belopp av ca 7,4 miljoner eu-
ro. För förebyggande av skador användes
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123 000 euro. Tillägget gör det möjligt att er-
sätta skador som inträffat 2012 till fullt belopp
med statens medel.

2013 I tilläggsb. 3 220 000
2013 budget 4 300 000
2012 bokslut 5 501 000
2011 bokslut 4 300 000

62. Främjande av marknadsföringen och
strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 400 000  euro. 

Av det treåriga reservationsanslag på
1 000 000 euro som i budgeten för 2011 bud-
geterats för reduktionsfiske på Finska viken
och Skärgårdshavet återtas 500 000 euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att 6 014 000 euro av anslaget har reser-
verats för den statliga medfinansieringen i pro-
jekt som delfinansieras av EU.

F ö r k l a r i n g : Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 900 000 euro av att det anslag
som återtagits i Europeiska fiskerifondens
verksamhetsprogram för 2007—2013, medel
på basis av beslut om återkrav samt återbetal-

ningar ombudgeteras för att den EU-medfinan-
siering och den nationella medfinansiering
som anvisats i verksamhetsprogrammet ska
kunna användas till fullt belopp. Av det treåri-
ga reservationsanslag på 17 466 000 euro som
budgeterats i budgeten för 2010 har 181 000
euro inte använts och återtagits. Motsvarande
anslag återbudgeteras. Det här är helt och hål-
let nationell medfinansiering. Dessutom åter-
budgeteras 719 000 euro av det treåriga reser-
vationsanslag på sammanlagt 45 220 000 euro
som budgeterats i budgetarna för 2007—2009
till följd av beslut om återkrav och återbetal-
ning av avgifter. Av detta är EU:s andel
309 000 euro och 410 000 euro nationell andel.

Av de medel som anvisats för reduktionsfis-
ke på Finska viken och Skärgårdshavet i bud-
geten för 2011 återtas 500 000 euro och mot-
svarande anslag återbudgeteras. Det här är helt
och hållet nationell medfinansiering. Återta-
gandet av anslaget har beaktats i inkomstpos-
ten under moment 12.39.04.

2013 I tilläggsb. 1 400 000
2013 budget 12 039 000
2012 bokslut 11 546 000
2011 bokslut 15 778 000

50.  Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vatten-
tillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
400 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att utgifterna för planering, grund-

liga förbättringar och reparationer av statsägda
vattenbyggnadskonstruktioner har ökat.

2013 I tilläggsb. 400 000
2013 budget 14 508 000
2012 bokslut 11 684 000
2011 bokslut 11 545 000
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60.  Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till utgifter som
föranleds av förberedelser för den planerade
naturresurscentralen.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 44 302 000
2012 bokslut 44 268 000
2011 bokslut 43 032 000

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till att förnya

nödvändig infrastruktur och utrustning för pro-
duktion av ympbastarder och sticklingar, som
produceras för anläggande av fröplantager och
för skogsförädling för Skogsforskningsinstitu-
tet.

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av moti-
veringen är nödvändig för att anslag ska kunna
beviljas för att förnya nödvändig infrastruktur
och utrustning för produktion av ympbastarder
och sticklingar, som produceras för anläggan-
de av fröplantager och för skogsförädling för
Skogsforskningsinstitutet.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 600 000
2012 bokslut 400 000
2011 bokslut 621 000
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas för teckning av
aktier i ett bolag som sköter ett biljett- och be-
talningssystem som är gemensamt för kollek-
tivtrafiken i stadsregioner.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 86 503 000
2012 bokslut 87 919 000
2011 bokslut 83 740 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket ges fullmakt att ingå avtal om
planering och byggande av en ny vägförbindel-
se från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i
Ranua för ett belopp av högst 5,3 miljoner euro
i totala mervärdesskattefria kostnader och om
motsvarande utgifter för mervärdesskatt så att
gruvbolaget finansierar kostnaderna inklusive
mervärdesskatten för planeringen och byggan-
det av vägförbindelsen som hör till staten. Sta-
ten återbetalar kostnaderna utan ränta till före-

taget åren 2017 och 2018 i två lika stora poster,
förutsatt att projektet är slutfört och gruvdrif-
ten på området då är betydande.

F ö r k l a r i n g : Vägarrangemangen vid
Suhanko gruva genomförs med den finansie-
ring gruvbolaget har under byggnadstiden.
Gruvbolaget gör förberedelser för att öppna
Suhanko gruva i Ranua kommun. De arbeten
som föregår öppnandet av gruvan liksom gruv-
driften förutsätter att en ny, ca 10,7 km lång
väg byggs från stamväg 78 till gruvan. Den nya
vägförbindelsen följer sträckningen för nuva-
rande Palovaara lokalväg 19758 på det första
avsnittet om 4,0 km och dras i en ny terräng-
korridor på en sträcka av 6,7 km. Den nya väg-
förbindelsen är landsväg på en sträcka av ca
8,5 km från stamväg 78 till gruvområdets gräns
och enskild väg på en sträcka av 2,2 km inom
gruvområdet.

Avsikten är, enligt gruvbolagets anmälan, att
starta upp gruvdriften 2016 varför byggnadsar-
betena på vägen bör kunna inledas under den
första hälften av 2013. Vägplanen för projektet
har godkänts och den gäller fram till utgången
av 2013. Uppstarten av gruvdriften beräknas
skapa en betydande mängd nya arbetsplatser i
Ranua kommun.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.
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2013 I tilläggsb. —
2013 budget 944 235 000
2012 bokslut 952 265 000
2011 bokslut 923 956 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
5 586 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Trafikverket får fullmakt att ingå nya avtal
1) om ett belopp på högst 2,279 miljoner

euro i samband med projektet riksväg 5 Päivä-
ranta—Vuorela

2) om ett belopp på högst 43,3 miljoner euro
i samband med Ringbanan.

3) om ett belopp på högst 14,5 miljoner euro
för genomförande av trafikarrangemangen för
Västmetrons anslutningstrafik.

4) om ett belopp på högst 102,5 miljoner
euro för genomförande av projektet riksväg 8
Åbo-Björneborg.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att beloppet av det TEN-stöd från
EU som intäktsförts under moment 12.31.10
anvisas för utbyggnad av trafikledsnätet. Av-
sikten är att motsvarande tilläggsanslag ska an-
vändas för att genomföra projektet riksväg 8
Åbo—Björneborg.

Projektet riksväg 5 Päiväranta—Vuorela har
i den första tilläggsbudgeten för 2009 beviljats
fullmakt för ett belopp av högst 90,0 miljoner
euro under dåvarande moment 31.10.78. Full-
makterna för projektet har använts, med de
slutliga utgifterna för användningen har blivit
mindre än fullmaktsbeloppet beroende på att
entreprenaderna var förmånligare än planerat
och på att kommunandelarna specificerats. Ge-
nom den föreslagna fullmakten att ingå avtal
på ett belopp av 2,279 miljoner euro garanteras
att det påbörjade projektet kan slutföras. Kost-
naderna för projektet hålls inom ramen för den
fullmakt på sammanlagt 90,0 miljoner euro
som beviljats tidigare. Med anledning av det

som anförts ovan föreslås det inte någon ök-
ning av anslaget för projektet.

Dessutom föreslås det att fullmakten att ingå
avtal för projektet Ringbanan justeras för med
35 miljoner euro på grund av att det har före-
kommit avsevärda höjningar i entreprenadpri-
set bl.a. för entreprenaderna för inredningen i
tunnlarna och entreprenaderna för byggande
av stationer. På samma sätt föreslås att full-
makten höjs med ett belopp på 8,3 miljoner
euro på grund av att i vissa delar av projektet är
det slutliga behovet av anslag lägre än utgifter-
na i den fullmakt som reserverats för ändamå-
let. Behoven av anslag har däremot i andra de-
lar ökat med motsvarande belopp. På grund av
detta finns det ett faktiskt behov att öka full-
makten med det nämnda beloppet på 35 miljo-
ner euro även om fullmaktsbeloppet formellt
ökar med 43,3 miljoner euro. Beräkningen av
de totala kostnaderna för projektet ökar från
439 miljoner euro till 474 miljoner euro. Juste-
ringen av fullmakten medför inte något behov
av tilläggsanslag för 2013.

Som motivering till det nya projektet föreslås
följande:

Trafikarrangemangen för anslutningstrafi-
ken till Västmetron är nödvändiga och synner-
ligen brådskande och de behöver genomföras
innan metrotrafiken inleds 2015. Under pro-
jektet genomförs de körfält för kollektivtrafi-
ken som behövs för anslutningstrafiken mellan
Esboviken och Mattby, arrangemangen för lätt
trafik och bullerbekämpning mellan Finnovä-
gen och Gräsadalen och anslutningsrampen
från Västerleden till Marknadsgatan. I projek-
tet ingår dessutom dirigering av anslutnings-
trafiken till Västerledens transportkorridor.

Anslutningstrafiken till metrostationerna
sköts med bussar och när Västmetron är satt i
drift indras de direkta bussförbindelserna från
Södra Esbo till Helsingfors centrum. Även an-
slutningstrafiken för den lätta trafiken riktas
till metrostationerna jämsides med busshåll-
platserna. Västerleden är på dessa ställen syn-
nerligen livligt trafikerad (drygt 50 000 bilar
per dag) och dess förmedlingskapacitet är på
långa avsnitt redan fullt utnyttjad. 
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De totala kostnaderna för arrangemangen
med anslutningstrafiken beräknas vara högst
14,5 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsin-
dex (MAKU) 2005=100, 150 p), varav statens
kostnadsandel är högst 13,1 miljoner euro.

Rv 8 Åbo—Björneborg En ny bedömning av
projektplanen har blivit färdig och kostnadsbe-
räkningen för fas 1 är högst 102,5 miljoner eu-
ro, varav statens andel är högst 100,0 miljoner
euro. Projektet omfattar ett avsnitt av motorvä-
gen Reso—Nousis, en förbättring av avsnittet
Luvia—Björneborg och förbättringar av tra-
fiksäkerheten på avsnittet Nousis—Luvia. Det
brådskar med att komma i gång med projektet
eftersom vattentillståndet går ut den 12 februa-
ri 2014.

Det primära problemet med förbindelseav-
snittet Åbo—Björneborg är låg trafiksäkerhet
och otillräcklig kapacitet för förmedling av tra-
fiken, som medför problem för smidigheten i
trafiken främst på det avsnitt mellan Reso och
Masku som har dubbla körfält. Bristen på
grundvattenskydd ökar riskerna inom områden
för vattentäkt. Det finns brister i fråga om bul-
lerbekämpning. 

Sträckan på 135 km av riksväg 8 mellan Åbo
och Björneborg är en viktig trafikled för gods-
trafiken i Sydvästra Finland. Trafikledens be-
tydelse understryks av bristen på en järnvägs-
förbindelse och av att det finns fem export-
hamnar längs sträckan. Vägavsnitten Åbo—
Mynämäki och Björneborg–Raumo är stam-
förbindelser inom respektive pendlingsregion.
Vägen är tättrafikerad (23 000—30 000 bilar
per dag på avsnittet Åbo–Reso och 6 000—
15 700 bilar per dag på avsnittet Reso—Björ-
neborg). Andelen tung trafik är normal, ca 10
procent.

2013 I tilläggsb. 5 586 000
2013 budget 361 700 000
2012 bokslut 454 525 000
2011 bokslut 66 700 000

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsan-
slag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av
10 000 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 
1) fullmakten på ett belopp av 150,0 miljoner

euro som i budgeten för innevarande år bevil-
jats projektet E18 vid Ring III, 2 fasen ändras
så att Trafikverket berättigas att ingå avtal för
högst 110,0 miljoner euro för genomförande
av projektet. Av beloppet finansierar Vanda
stad 50,0 miljoner euro av statens kostnadsan-
del som staten återbetalar till staden räntefritt
när projektet är färdigt

2) fullmakten på ett belopp av högst 185 mil-
joner euro som beviljats i 2012 års budget till
projektet riksväg 12 Tammerfors strandled
ändras så att Trafikverket berättigas att ingå
avtal för högst 61,0 miljoner euro för genom-
förande av projektet.

F ö r k l a r i n g : Avdraget föranleds av av-
draget på 10 000 000 euro från inkomstposten
under moment 12.31.10 som blir Vanda stads
slutliga utgift och finansieringsandel för pro-
jektet E18 vid Ring III, 2 fasen.

Justeringen av fullmakten för projekten E18
vid Ring III, 2 fasen och riksväg 12 Tammer-
fors strandled föranleds av preciseringen av
förfarandena för budgetering av efterfinansie-
rade projekt så att det vid dimensioneringen av
fullmakten bara beaktas den andel som slutli-
gen blir på statens ansvar.

2013 I tilläggsb. -10 000 000
2013 budget 167 260 000
2012 bokslut 73 100 000
2011 bokslut 249 600 000
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30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
170 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att de inkomster som flutit in av
lästavgifter överskrider det som budgeterats
för 2012. Fördelningen av de medel som beta-
las i lästavgift fastställs på basis av de inkom-
ster som flutit in året innan under moment
11.19.02. År 2012 flöt det in ca 970 000 euro i
inkomster under momentet.

2013 I tilläggsb. 170 000
2013 budget 800 000
2012 bokslut 939 369
2011 bokslut 848 003

64. Köp och utvecklande av tjänster inom
förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reser-
vationsanslag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras ge-

nom att närings-, trafik- och miljöcentralen i
Egentliga Finland får ingå förbindelser inom
ramen för förbindelsefartygsrutter i Velkua
och Pargas för ett belopp av högst 12 miljoner

euro så att användningen av fullmakten föran-
leder utgifter under åren framöver.

F ö r k l a r i n g :  Av den fullmakt på ett be-
lopp av 69,9 miljoner euro som beviljats i inne-
varande års budget bands 53,9 miljoner euro
genom nio långsiktiga tjänsteavtal före utgång-
en av 2012. Tilläggsfullmakten på ett belopp
av 12,0 miljoner euro behövs för rutterna i Vel-
kua och Pargas. Avtalet för rutten i Velkua lö-
per från den 1 januari 2015 till den 31 decem-
ber 2019 och avtalet för rutten i Pargas från den
1 januari 2016 till den 31 december 2020. 

Tillägget till fullmakten väntas föranleda sta-
ten utgifter på 1 100 000 euro år 2015,
1 188 000 euro år 2016, 1 238 000 euro år
2017, 1 287 000 euro år 2018 och 1 337 000
euro år 2019 i fråga om rutten i Velkua samt
1 050 000 euro år 2016, 1 134 000 euro år
2017, 1 181 000 euro år 2018, 1 229 000 euro
år 2019 och 1 256 000 euro år 2020 i fråga om
rutten i Pargas.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 12 724 000
2012 bokslut 11 007 000
2011 bokslut 9 367 000

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation

43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för
elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen för det anslag som beviljats i
den tredje tilläggsbudgeten för 2012 komplet-
teras så att anslaget även kan användas för be-
talning av de konsumtionsutgifter som föran-
leds av upphandling av tjänster som täcker
upphandling, genomförande och upprätthål-

lande av en molntjänstinfrastruktur för en ut-
vecklings- och testmiljö för molntjänster.

F ö r k l a r i n g :   Utvidgningen av motive-
ringen för momentet gör det möjligt att genom-
föra en offentlig upphandling av molntjänstin-
frastrukturen för en utvecklings- och testmiljö
för molntjänster.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.
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2013 I tilläggsb. —
2012 bokslut 4 100 000

50. Statsunderstöd för genomförande av det
riksomfattande bredbandsprojektet (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
9 370 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Tillägget till anslaget till-
kommer genom ombudgetering av ett belopp
på 9 370 000 euro som blev oanvänt 2012. Be-
roende på ansökningsprocessen för understö-

det och framskridandet av de projekt som är fö-
remål för understödet ligger tyngdpunkten för
användningen av anslaget, avvikande från den
ursprungliga bedömningen, på åren 2014—
2017. Detta ändrar inte den fullmakt på ett be-
lopp av 64 miljoner euro som beviljats projek-
tet.

2013 I tilläggsb. 9 370 000
2013 budget 9 500 000
2012 bokslut 10 500 000
2011 bokslut 9 800 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så

att Meteorologiska institutet berättigas till att
ingå avtal för upphandling av utrustning och
tjänster för METNET/MOI-projektet som gäl-
ler forskning om Mars till ett värde av
4 807 500 amerikanska dollar efter det att rys-
ka staten har erlagt motsvarande belopp till fin-
ska staten.

F ö r k l a r i n g : Inom ramen för det ryska
programmet för skuldkonversion beviljades
Meteorologiska institutets MetNet-forsknings-
program ett belopp av 8 000 000 amerikanska
dollar, som den 18 juni 2009 justerades med
220 500 amerikanska dollar så att den totala
avtalsfullmakten är 8 220 500 amerikanska
dollar. Under åren 2006—2011 var det ett ca
fyra års uppehåll i finansieringen av skuldkon-

versionen, vilket fördröjde projektets planera-
de framskridande.

Alla avtalade leveranser slutfördes inte före
utgången av 2012 och den oanvända skuldkon-
versionsfinansieringen uppgår till ca
3 827 000 euro (4 807 500 amerikanska dol-
lar). Avsikten är att beloppet betalas i pengar. 

Användningen av fullmakten beräknas för-
anleda staten utgifter till ett belopp av 64 000
euro år 2013, 517 000 euro år 2015, 621 000
euro år 2016 och 1 869 000 euro åren 2017—
2019.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 45 776 000
2012 bokslut 43 142 000
2011 bokslut 40 712 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkost-
nader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 305 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget även får användas till
betalning av kostnader som hänför sig till lag-
ring, borttransport och förstöring av koldisul-
fid som finns i Avilon Fibres Oy:s fabriksfas-
tighet samt till betalning av andra kostnader
som hänför sig till oskadliggörande av ämnet
till den del kostnaderna inte kan täckas med
konkursboets tillgångar.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats 45 000 euro i överfö-
ring till moment 24.01.01 för avlöning av en
specialsakkunnig samt som tillägg av engångs-
natur 250 000 euro för att åtgärda plötsliga
strukturomvandlingar och 6 100 000 euro för
att avlägsna säkerhetsproblem förorsakade av
att Avilon Fibres Oy, som tillverkade viskosfi-
ber, gick i konkurs. Konkursboets tillgångar
räcker inte till för borttransport och förstöring
av den koldisulfid som finns i anläggningens
lager och inte heller för rengöring eller eventu-
ell nedmontering av produktionslinjen som be-
dömts som farlig. De totala kostnaderna upp-
skattas till 8,1 miljoner euro. Konkursboet kan
få en avkastning på ca 2 miljoner euro. Det är i
främsta hand konkursboet som ansvarar för att

säkerhetsproblemet avlägsnas och ifall till-
gångarna inte räcker till blir staten tvungen att
i sista hand ta ansvar för kostnaderna och skyl-
digheterna.

Utgifterna för den offentliga utredningen i
anslutning till konkursen betalas från moment
25.10.50.

2013 I tilläggsb. 6 305 000
2013 budget 54 632 000
2012 bokslut 54 675 000
2011 bokslut 52 201 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
6 677 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en överföring av 170 årsverken
från moment  32.30.01. Överföringen beror på
en koncentrering av uppgifterna inom arbets-
och näringsbyråernas ekonomi- och personal-
förvaltning i anslutning till NTM-centralerna. 

2013 I tilläggsb. 6 677 000
2013 budget 209 156 000
2012 bokslut 212 670 000
2011 bokslut 210 563 000
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20.  Närings- och innovationspolitik

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscen-
tralen för teknologi och innovationer (reserva-
tionsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till aktiekapita-
let för det aktiebolag som behövs för Tekes ka-
pitalplaceringsverksamhet och till övriga kost-
nader för förberedelserna inför inledandet av
kapitalplaceringsverksamheten.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att Tekes inle-
der kapitalplaceringsverksamhet i företag i den
inledande fasen vid ingången av 2014 under
förutsättning att riksdagen godkänner behövli-
ga ändringar av lagstiftningen. Avsikten är att
organisera kapitalplaceringsverksamheten så
att den inte föranleder några intressekonflikter
mellan Tekes innovationsfinansiering och ka-
pitalplaceringsverksamhet. Avsikten är att av-
skilja kapitalplaceringsverksamheten till ett
fristående aktiebolag, som via fonder placerar
i företag i den inledande fasen. Tekes styr för-
valtningsbolagets verksamhet inom ramen för
lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyr-
ning och finansierar placeringsverksamheten
genom kapitalplaceringar i förvaltningsbola-
get.

För att verksamheten ska kunna inledas ge-
nast vid ingången av 2014 är det nödvändigt att
som en del av beredningen av reformen bilda
ett bolag som förvaltar kapitalplaceringsverk-
samheten och utarbeta anvisningar och proces-
ser för verksamheten på förhand redan under
slutet av 2013.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 40 704 000
2012 bokslut 42 680 000
2011 bokslut 47 967 000

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

Från anslaget under momentet dras det av
600 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya finansieringsbeslut fattas till ett
belopp av högst 422 140 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget på 5 000 000
euro från fullmakten utgör en del av de sam-
manlagda utgiftsbesparingar som regeringen
dragit upp linjerna för.

Avdraget i bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgiftsminskningar på
600 000 euro år 2013,  2 300 000 euro år 2014,
1 300 000 euro år 2015, 600 000 euro år 2016
och 200 000 euro år 2017.

2013 I tilläggsb. -600 000
2013 budget 431 270 000
2012 bokslut 431 513 978
2011 bokslut 450 569 838

42. Utveckling av innovationskluster (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 000 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras
dessutom så att anslaget även får användas till
betalning av understöd i anknytning till ut-
vecklandet av sjöfartsindustrins verksamhets-
miljö.

F ö r k l a r i n g :  Sjöfartsindustrins verk-
samhetsmiljö utvecklas som en del av ett över-
gripande program för utvecklande av sjöfarts-
industrin som arbets- och näringsministeriet
har inlett. Utvecklandet av verksamhetsmiljön
omfattar utvecklande av den arktiska verksam-
heten, offshore-branschen, skeppsbyggnaden
och rederiverksamheten eller främjande av oli-
ka former av kunnande och teknologier som en
del av sjöfartsindustrin.
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Ett temporärt införande av stöd hänför sig till
förbättrandet av strukturomvandlingsläget
inom sjöfartsindustrin.

2013 I tilläggsb. 4 000 000
2013 budget 3 600 000
2012 bokslut 5 100 000
2011 bokslut 5 100 000

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
800 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya understöd beviljas till ett belopp
av 16 664 000 euro. 

F ö r k l a r i n g : Anslagsökningen på
800 000 euro och tillägget på 1 000 000 euro
till bevillningsfullmakten används för inledan-
de av och utgifter för verksamheten vid den
projektbyrå som ska inrättas i Frankrike 2013
och som ska stödja internationaliseringssträ-
vandena vid underleverantörsföretag inom
varvsindustrin samt för utredning av investe-
ringsplanerna inom offshore-branschen i Nor-
ge och främjande av finländska företags verk-
samhet inom offshore-branschen i Norge.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 800 000 euro år
2013 och 200 000 euro år 2014.

2013 I tilläggsb. 800 000
2013 budget 21 985 000
2012 bokslut 19 496 626
2011 bokslut 20 848 284

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
23 200 000  euro.

Tilläggsanslaget får användas till betalning
av understöd enligt statsrådets förordning om
statsunderstöd för innovationer inom skepps-
byggnad (502/2012).

F ö r k l a r i n g : Tilläggsanslaget får an-
vändas enligt statsrådets förordning (502/
2012) till beviljande av förbindelser som gäller
understöd till sådana varv för nybyggnad, om-
byggnad och reparation av fartyg som är re-
gistrerade i Finland. Stödet beviljas för utveck-
ling och planering av en ny fartygstyp, sådana
innovativa delar av ett fartyg som kan betrak-
tas som separata delar samt utvecklande och
upprättande av innovativa produktions-, plane-
rings- eller logistikmetoder. Beviljande av inn-
ovationsstöd för skeppsbyggnad grundar sig på
kommissionens tillkännagivande om rambe-
stämmelserna för statligt stöd till varvsindu-
strin. Understödet ska uppfylla de förutsätt-
ningar som avses i tillkännagivandet och Euro-
peiska gemenskapernas kommissions beslut av
den 25 juli 2012 om godkännande av innova-
tionsstöd.

Ett temporärt införande av stöd hänför sig till
det svåra strukturomvandlingsläget inom
varvsindustrin.

2013 I tilläggsb. 23 200 000
2013 budget 2 900 000
2012 bokslut 17 100 000
2011 bokslut 16 000 000

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.
Anslaget får användas till beviljande av rän-

tefritt kapitallån som avses i 12 kap. 1 § i aktie-
bolagslagen (624/2006) till Finnvera Abp för
att användas till rekapitalisering av fonden
Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella
verksamheten i det bolag som ska rekapitalise-
ras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas.

F ö r k l a r i n g : Avsikten är att återbetal-
ningstiden på kapitallånet är högst 15 år.
Aloitusrahasto Vera Oy fungerar som en kapi-
talinvesterare som kompletterar den finansiella
marknaden. Genom fondens verksamhet kom-
pletteras den finansiella marknaden mellan fi-
nansiering av produktutvecklingsverksamhet
och privat kapitalplaceringsverksamhet sär-
skilt för företag i begynnelse- och inlednings-
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fasen. Fonden investerar i nyetablerade tekno-
logiföretag samt i teknikintensiva eller innova-
tiva serviceföretag. Målföretagen ska ha
potential för att kunna utvecklas till tillväxtfö-
retag och för internationalisering. För fondens
förvaltning ansvarar Finnveras dotterbolag
Veraventure Ab.

Avsikten med anslaget är att förebygga bris-
ter på marknaden för riskkapitalplaceringar,
vilka gör det svårare att få riskkapital särskilt
för snabbväxande företag samt företag som in-
leder och utvidgar sin verksamhet. 

2013 I tilläggsb. 10 000 000

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostna-
der (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av
6 677 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget  föranleds av en
överföring av 170 årsverken till moment
32.01.02. Överföringen beror på en koncentre-
ring av uppgifterna inom arbets- och närings-
byråernas ekonomi- och personalförvaltning i
anslutning till NTM-centralerna.

2013 I tilläggsb. -6 677 000
2013 budget 168 055 000
2012 bokslut 158 692 000
2011 bokslut 164 102 000

51. Offentlig arbetskraftsservice (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
7 790 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att av överföringsutgifterna budgeteras
lönesubventionen, startpengen och det syssel-
sättningspolitiska understödet enligt kontant-
principen, Statskontorets olycksfallsförsäk-
ringspremier enligt principen om betalnings-
beslut och övriga överföringsutgifter enligt
prestationsprincipen.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av betalningsandelarna för 2013 för
den finansiering som det ansökts om hos Euro-
peiska fonden för justering för globaliserings-
effekter på grund av uppsägningar vid Nokia
Abp samt Nokias underleverantörer eller före-
tag som har kopplingar till Nokia och betal-

ningsandelarna för lönesubventioner och stöd-
åtgärder som fortsätter 2014. Av tilläggsansla-
get kommer uppskattningsvis 4 277 000 euro
att användas för anskaffning av arbetskraftsut-
bildning, 2 743 000 euro för lönesubventioner
och 770 000 euro för anskaffning av stödåtgär-
der. 

Med anledning av uppsägningarna lämnade
Finland in en ansökan om finansiering i början
av 2013 till Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter. Finansieringsplanen
gäller åren 2012—2015. EU:s medfinansiering
är hälften av finansieringsplanen. Inkomsterna
antecknas under moment 12.32.99.

Av överföringsutgifterna har kontantprinci-
pen börjat tillämpas som budgeteringsprincip
för det sysselsättningspolitiska understödet.
Den lämpar sig bäst i fråga om utbetalningar
som baserar sig på utfall.

2013 I tilläggsb. 7 790 000
2013 budget 546 464 000
2012 bokslut 513 863 000
2011 bokslut 563 338 000

64. Överföringsutgifter för investeringar i
sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsan-
slag)

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till betalning av understöd
enligt statsrådets förordning om investerings-
understöd i sysselsättningsfrämjande syfte och
sysselsättningsarbetsprogram (1075/2002),
som utfärdats med stöd av lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),
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samt till betalning av understöd enligt 1—2
kap. i statsrådets förordning om användningen
av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002),
som utfärdats med stöd av lagen om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002).

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att punkt 2 slopas såsom onödig.

F ö r k l a r i n g : Motiveringen till anslaget
har kompletterats genom en lag och en förord-

ning som trädde i kraft från ingången av 2013
samt punkt 2 har slopats såsom onödig.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås inte något tilläggsanslag under momentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 10 486 000
2012 bokslut 18 529 169
2011 bokslut 12 803 117

40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

01. Konkurrens- och konsumentverkets om-
kostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
100 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att Konkurrens- och konsument-
verkets uppgifter har ökat till följd av en änd-
ring av konkurrenslagen (948/2011). Ämbets-
verkets befogenheter utvidgas så att de omfat-
tar tillsyn över konkurrensneutraliteten när det

gäller näringsverksamhet som bedrivs av kom-
muner, samkommuner, staten eller enheter
som dessa har bestämmande inflytande över.

2013 I tilläggsb. 100 000
2013 budget 10 959 000
2012 bokslut 11 190 000
2011 bokslut 10 404 000

60.  Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

13 000 000  euro.
Fullmakt
Punkten Fullmakt i motiveringen till mo-

mentet ändras så att 2013 får nya förbindelser
ingås till ett belopp av högst 127 350 000 euro. 

F ö r k l a r i n g : Anslagsminskningen är
13 000 000 euro, varav 500 000 euro föranleds
av de sammanlagda utgiftsbesparingar som re-
geringen dragit upp linjerna för, 5 000 000
euro av en överföring till moment 23.10.88 och
7 500 000 euro av en överföring till moment
27.10.18.

Under momentet i budgeten för innevarande
år har beviljats en bevillningsfullmakt på sam-

manlagt 144 850 000 euro, varav 100 000 000
euro utgörs av ombudgetering av den fullmakt
som blivit oanvänd 2012. Från denna fullmakt
har i den här tilläggsbudgetpropositionen av-
dragits 5 000 000 euro som inbesparing,
7 500 000 euro på grund av anslagsöverföring-
en till moment 27.10.18 och 5 000 000 euro på
grund av anslagsöverföringen till moment
23.10.88. Momentets bevillningsfullmakt är
således sammanlagt 127 350 000 euro.

Avdraget på 5 000 000 euro från bevillnings-
fullmakten för 2013 beräknas föranleda staten
utgiftsminskningar till ett belopp av 500 000
euro år 2013, 2 000 000 euro år 2014,
1 250 000 euro år 2015, 750 000 euro år 2016
och 500 000 euro år 2017.
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2013 I tilläggsb. -13 000 000
2013 budget 121 355 000
2012 bokslut 49 791 343
2011 bokslut 60 633 741

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler
(förslagsanslag)

Under momentet beviljas  5 000 000  euro.
Anslaget får användas till betalning av stöd

för investeringsutgifter för LNG-terminaler. 
Fullmakt
År 2013 får nya förbindelser ingås till ett be-

lopp av högst 33 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g :  EU:s svaveldirektiv som

träder i kraft i början av 2015 ökar de årliga
kostnaderna särskilt för exporten inom den en-
ergiintensiva industriella primärproduktionen.
Genom ett i EU:s svaveldirektiv avsett natio-
nellt åtgärdsprogram, som syftar till att sänka

företagens kostnader är avsikten att kompense-
ra svaveldirektivets negativa effekter för Fin-
lands konkurrenskraft och näringsliv. I anslut-
ning till åtgärdsprogrammet stöds byggandet
av terminaler för flytande naturgas (LNG) ge-
nom vilket tillgången till och distributionen av
LNG garanteras. Stöd beviljas på de grunder
som närmare fastställs i statsrådets förordning
( /2013). De beslut som fattas är villkorliga och
stödet kan betalas först efter det att Europeiska
kommissionen har godkänt att stödet är fören-
ligt med den gemensamma marknaden.

Bevillningsfullmakten beräknas föranleda
staten utgifter till ett belopp av 5 000 000 euro
år 2013, 12 000 000 euro år 2014, 10 000 000
euro år 2015, 5 000 000 euro år 2016 och
1 000 000 euro år 2017.

2013 I tilläggsb. 5 000 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Förvaltning

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

Motiveringen till momentet ändras så att an-
slaget får användas till att avlöna personal mot-
svarande högst 30 årsverken per år för den ope-
rativa planeringen och styrningen av KanTa-
projektet, till uppgörande och upprätthållande
av nationella specifikationer, utvecklande och

ibruktagande av systemet högst till utgången
av programperioden.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 11 800 000
2012 bokslut 10 470 000
2011 bokslut 16 400 000

03.  Forskning och utveckling

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

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget också får användas för Stiftelsen
för alkoholforskning, för utarbetande av rikt-
linjer för god medicinsk praxis, för tekniskt un-
derhåll av cancerregistret vid Suomen Sy-
öpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry,
för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid
Synskadades Centralförbund rf och för betal-
ning av statsunderstöd till projekt för utveck-

ling av social- och hälsovårdens informations-
förvaltning.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 70 198 000
2012 bokslut 69 796 000
2011 bokslut 68 613 000
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10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

28. Omkostnader för allmänna fonden för
social trygghet och servicefonden som betalas
till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av
563 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av
anslaget får högst 8 337 000 euro användas till
betalning av statens andel av kostnaderna för
servicefonden för nationella hälsoarkivet i en-
lighet med 2 och 5 § i lagen om statens andel
av kostnaderna för riksomfattande informa-
tionssystemtjänster inom hälso- och sjukvår-
den.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget
har som avdrag beaktats ett belopp på
2 740 000 euro som överförs till moment
28.30.03 för Befolkningsregistercentralens
certifieringstjänster samt som tillägg ett belopp
på 2 177 000 euro för tryggande av Nationella
hälso- och sjukvårdsarkivets (KanTa) finan-
siella buffert. 

2013 I tilläggsb. -563 000
2013 budget 159 422 000
2012 bokslut 153 700 000
2011 bokslut 137 400 000

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
170 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av en regeringsproposition om ut-
veckling av vuxenutbildningen. Utredningen
med förslaget knyter an till arbetsmarknadsor-
ganisationernas ramavtal. Reformerna beräk-

nas utöka statens andel årligen med 400 000
euro. Reformen träder i kraft den 1 augusti
2013. 

2013 I tilläggsb. 170 000
2013 budget 43 000 000
2012 bokslut 43 000 000
2011 bokslut 27 000 000

30.  Sjukförsäkring

28. Omkostnader för en nationell kontakt-
punkt och serviceurvalsorganet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas  267 000  euro.
Anslaget får användas 
1) för omkostnader för en nationell kontakt-

punkt som grundas i samband med Folkpen-
sionsanstalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av
grundandet av ett organ för fastställande av
serviceurvalet och av dess verksamhet

3) för avlöning av personal motsvarande
högst två årsverken och för betalning av övriga
utgifter för det.

F ö r k l a r i n g :  Finland har förbundit sig
att som en del av Europeiska unionen uppfylla
kraven i patientdirektivet (2011/24/EU). I sam-
band med Folkpensionsanstalten grundas en
sådan nationell kontaktpunkt som avses i arti-
kel 6 i patientdirektivet. Kontaktpunktens ar-
bete inleds den 1 juli 2013, för att den ska vara
i drift vid den tidpunkt då lagen träder i kraft.
Kostnaderna för kontaktpunkten är 167 000
euro år 2013. Kontaktpunkten ansvarar för att
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producera, samla och överföra den i direktivet
avsedda informationen till en informationspor-
tal som är kontaktpunktens huvudsakliga in-
formationskanal. Informationsinnehållet till
den webbaserade informationsportalen produ-
ceras av flera nationella myndigheter och an-
dra aktörer som sköter myndighetsuppgifter.

Genomförandet av patientrörlighetsdirekti-
vet förutsätter även att det hösten 2013 grundas
ett nytt organ för fastställande av serviceurva-
let, så att organet är i funktion vid den tidpunkt
då lagen träder i kraft. Kostnaderna för organet
är 100 000 euro 2013. Organet har som uppgift
att fastställa serviceurvalet för, innehållet i och
tillämpningsprinciperna för den finska hälso-
och sjukvården samt att uppdatera dessa, be-
sluta om principerna för hur serviceurvalet

fastställs, evaluera vård som är ineffektiv och
föga kostnadseffektiv, plocka ut vård och pa-
tientgrupper för vilka det behöver göras när-
mare specifikationer i serviceurvalet och göra
specifikationerna, lämna yttranden om princi-
perna för samt tolkningen och tillämpningen
av serviceurvalet. Dessutom ska organet delta
som sakkunnig i samarbete och den offentliga
debatten, utarbeta och fastställa en arbetsord-
ning och en årlig arbetsplan samt en förteck-
ning över permanenta och tillfälliga sakkunni-
ga som deltar i specifikationsarbetet och därut-
över följa med övriga EU-länders
tillvägagångssätt och resultat i fråga om hur
serviceurvalet fastställs. 

2013 I tilläggsb. 267 000

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30. Statlig ersättning för kostnaderna för
riksomfattande beredskap inom hälso- och
sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslag även får användas för betalning av
kostnader som föranleds av upprätthållande av
och utbildning om nationell beredskap för en
av social- och hälsovårdsministeriet utsedd
och befullmäktigad nationell aktör.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 500 000
2012 bokslut 200 000
2011 bokslut 200 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för lä-
kar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (re-
servationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
150 000  euro.

F ö r k l a r i n g : Behovet av tilläggsanslag
föranleds av byggande av sex bränslecisterner
med bottenkonstruktioner.

2013 I tilläggsb. 150 000
2013 budget 23 740 000
2012 bokslut 22 460 000
2011 bokslut 11 800 000
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70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga

20. Anskaffning av vaccin (reservationsan-
slag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslag även får användas för betalning av
utgifter och ersättningar som föranleds av ut-
redning av epidemiologiska och immunologis-
ka effekter hos samt omfattningen av och sä-
kerheten för det nationella vaccineringspro-
grammets vacciner.

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

2013 I tilläggsb. —
2013 budget 24 390 000
2012 bokslut 22 890 000
2011 bokslut 25 390 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

21. Produktivitetsanslag för miljöministeri-
ets förvaltningsområde (reservationsanslag
2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av slutförandet av de systemprojekt
som gäller projektet för utveckling av hante-
ringen av information om naturskyddsområ-

den inom miljöförvaltningen (SALTI) och re-
formen av systemet för miljötillståndsförvalt-
ning (LUPA).

2013 I tilläggsb. 700 000
2013 budget 1 186 000
2012 bokslut 815 000
2011 bokslut 716 000

20.  Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att år

2013 får av statens bostadsfonds medel bevil-
jas understöd enligt lagen om understöd för
förbättring av bostadsförhållandena för grup-
per med särskilda behov (1281/2004) för sam-
manlagt högst 120 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att år 2013 får av statens bostadsfonds medel
med stöd av statsunderstödslagen (688/2001)
beviljas tidsbundna startbidrag till ett samman-
lagt belopp av högst 10 000 000 euro i de kom-
muner som förbundit sig till intentionsavtalet
mellan staten och kommunerna i Helsingfors-
regionen till dem som bygger hyresbostäder
enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån
och bostadsrättshuslån (604/2001) för andra än

grupper med särskilda behov. Starbidraget är
5 000 euro för offentliga samfund och bolag
som de äger och 10 000 euro för andra aktörer
per bostad som avses ovan. Bidraget beviljas
av Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet och det kan beviljas för en bostad som
berörs av byggnadsplaner och byggnadskost-
nader som godkänts tidigast den 1 april 2013.

Motiveringen till momentet ändras så att år
2013 får av statens bostadsfonds medel med
stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbund-
na projektbaserade understöd till ett samman-
lagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt
vad som närmare bestäms genom statsrådets
förordning om statsunderstöd som åren
2013—2015 beviljas för byggande av kommu-
nalteknik i nya bostadsområden. Dessutom får
man fatta villkorliga förhandsbeslut om de bi-
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drag som åren 2014—2015 beviljas för nämn-
da ändamål. Beloppet av de bidrag som bevil-
jas enligt villkorliga förhandsbeslut får uppgå
till högst 30 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslaget för bidrag som
beviljas grupper med särskilda behov ökas
med 10 miljoner euro för genomförande av
programmet för att förbättra äldres boende.

För att trygga tillgången på arbetskraft och
näringslivets konkurrenskraft ökas utbudet på
s.k. normala hyresbostäder genom att ett start-
bidrag för räntestödda hyresbostäder tas i bruk.
Bidragen inriktas på Helsingforsregionen med
beaktande av att situationen i Helsingforsregi-
onen avviker från situationen i övriga landet
när det gäller kostnader och efterfrågan. Inom
denna region erbjuder inte bostadsmarknaden
på marknadsmässiga villkor bostäder till rimli-
ga priser för små- och medelinkomsttagare och
det utgör ett hot för den ekonomiska tillväxten
och för samhällets allmänna intresse. Kommu-
nerna kan inte heller ensamma producera ett
tillräckligt stort utbud och därför är det skäl att
särskilt locka andra aktörer. Med starbidraget
kan man förbättra små och medelstora aktörers
förutsättningar att bygga hyresbostäder till
rimligt pris genom att minska projektets behov
av eget kapital.

Anslaget för understöd som beviljas för byg-
gande av kommunalteknik inom bostadsområ-
dena ökas med 5 miljoner euro för genomför-

ande av de avsiktsförklaringar som ingåtts
mellan staten och tillväxtcentren.

Med anledning av det som anförts ovan före-
slås det inte något tilläggsanslag under mo-
mentet.

2013 I tilläggsb. —
2013 budget —
2012 bokslut —
2011 bokslut —

87. Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  30 000 000  euro. 
Anslaget får användas till kapitalinvestering

för stärkande av A-Kruunu Oy:s eget kapital. 
F ö r k l a r i n g :  Bolaget Governia Oy äger

för närvarande Kruunuasunnot Oy vars dotter-
bolag A-Kruunu Oy som benämns allmännyt-
tigt bolag är. Avsikten är att A-Kruunu Oy,
som ska skiljas från Governiakoncernen, ska
börja bygga statsstödda hyresbostäder till rim-
liga priser i bolagets ägo inom Helsingforsregi-
onen. Bolaget A-Kruunu Oy behöver kapital
särskilt för självfinansieringsandelen i de pro-
jekt som ska byggas. Kapitalet placeras i A-
Kruunu Oy i den takt som byggnadsverksam-
heten framskrider.

2013 I tilläggsb. 30 000 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Från anslaget under momentet dras det av

103 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifter-

na har justerats i enlighet med utfallet av ränte-
utgifterna, upplåningen och utvecklingen av
räntenivåerna. Framför allt nedgången i ränte-
nivåerna inom euroområdet har inverkat på
sänkningen. Som beräkningsantagande för
2013 års upplåning har använts marknadsrän-

tenivåerna vid kalkyleringstidpunkten, dvs.
0,2 % kort ränta för ränteperioder på under tre
år och 1,5 % lång ränta för ränteperioder på
över tre år.

2013 I tilläggsb. -103 000 000
2013 budget 1 827 000 000
2012 bokslut 1 836 054 207
2011 bokslut 1 874 285 704


