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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2013.

Ekonomiska utsikterFinlands bruttonationalprodukt minskar år 2013 jämfört med fö-
regående år. Ekonomin förväntas dock långsamt börja visa tecken
på uppsving i år, och nästa år ökar den totala produktionen måttfullt
med stöd av den inhemska konsumtionen och exporten. Tillväxten
främjas av en gradvis återhämtning i euroområdet, ökad exportef-
terfrågan och fortsatt låg räntenivå. 

Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland har återspeglats i
utvecklingen av konsumentpriserna, och även pristrycket från den
internationella råvarumarknaden har varit svagt. Den skärpta indi-
rekta beskattningen höjer priserna i år och nästa år. Arbetslöshets-
graden blir 2013 högre än året innan, och under de kommande åren
minskar arbetslösheten endast långsamt, till följd av den svaga eko-
nomiska tillväxten och problemen med matchning av arbetskraft på
arbetsmarknaden. 

En minskning av totalproduktionen två år efter varandra återspeg-
las ofrånkomligt i det finansiella läget inom den offentliga ekono-
min, så att denna fortsättningsvis uppvisar ett underskott. Staten och
kommunerna visar ett klart underskott, arbetspensionssektorn visar
ett överskott och de övriga socialskyddsfonderna är ungefär i ba-
lans. 

Förhållandet mellan den offentliga skulden och totalproduktionen
närmar sig 60 procent. De offentliga utgifterna i förhållande till to-
talproduktionen stiger till en högre nivå än någonsin tidigare under
de senaste 15 åren. 

InkomstposterDet föreslås att uppskattningen av skatteinkomsterna sänks med
ett nettobelopp på 899 miljoner euro. Skatterna på förvärvs- och ka-
pitalinkomster beräknas minska med 434 miljoner euro i jämförelse
med vad som angavs i budgeten. Minskningen föranleds av uppgif-
terna om influtna belopp under början av 2013, förhandsuppgifter
om den slutliga beskattningen 2012 och den försvagade ekonomiska
prognosen. På basis av uppgifterna över influtna belopp föreslås det
också att intäktskalkylen för skatt på alkoholdrycker, energiskatt,
bilskatt, överlåtelseskatt och avfallsskatt sänks. Det föreslås att in-
täktskalkylen för mervärdesskatten sänks med 372 miljoner euro till
följd av de svagare utvecklingsperspektiven för samhällsekonomin.
På grund av den försämrade prognosen sänks också intäktskalkylen
för försäkringspremieskatten. Intäktskalkylen för skatt på arv och
gåva samt lotteriskatt höjs till följd av uppgifter om ett bättre skat-
teutfall än väntat i början av året.
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Balans och statsskulden Med beaktande av minskningen av de ordinarie inkomsterna med
899 miljoner euro och ökningen av anslagen med 389 miljoner euro
ökar den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2013 behovet av sta-
tens nettoupplåning med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning
2013 föreslås uppgå till 9,1 miljarder euro. Statsskulden beräknas
vid utgången av 2013 uppgå till cirka 93 miljarder euro, vilket är cir-
ka 48 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Ramen för valperioden Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med
cirka 184 miljoner euro, varvid nivån för ramutgifterna för 2013 blir
42 869 miljoner euro.

Utgiftsramen för 2013 uppgick till 42 843 miljoner euro efter den
andra tilläggsbudgetpropositionen. Sådana extra satsningar av en-
gångsnatur som stöder ekonomisk tillväxt och sysselsättning kan
täckas med hjälp av en s.k. ofördelad reserv, dvs. en oanvänd reserv
från ramen för 2012. I den tredje tilläggsbudgetpropositionen ingår
extra satsningar av engångsnatur för sammanlagt cirka 129 miljoner
euro. Ramnivån för 2013 höjs tekniskt med denna summa.

Med beaktande av de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår
ramnivån 2013 till 42 980 miljoner euro. Som ofördelad reserv
kvarstår ca 111 miljoner euro. Dessutom finns det fortfarande till
förfogande från 2012 oanvänd ofördelad reserv på 71,1 milj. euro.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2012
Bokslut

2013
Godkänd

 budget
( budget +

tillläggs-
budget I+
tillläggs-

budgetprop. II)

2013
Regeringens
proposition

2013
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 53 446 54 677 389 55 067
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 864 1 763 - 1 763

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 45 733 46 911 -899 46 012
— Skatteinkomster 37 321 39 674 -899 38 775
— Övriga inkomster 8 413 7 237 - 7 237
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 4 703 7 766 1 288 9 055
— Nettoupplåning 4 767 7 816 1 288 9 105
— Skuldhantering -64 -50 - -50
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Sysselsättning och 
tillväxt som prioriterings-
områden

Tilläggsbudgetpropositionen betonar åtgärder som stöder syssel-
sättningen och den ekonomiska tillväxten. Syftet med åtgärderna är
att snabbt skapa en sysselsättande effekt bl.a. med hjälp av byggpro-
jekt och arbetskraftspolitiska åtgärder och att främja en hållbar eko-
nomisk tillväxt genom att stödja forskning, utveckling, utbildning
och en internationalisering av företag. Sysselsättningseffekten av
åtgärderna beräknas uppgå till cirka 7 500 årsverken under åren
2013—2014 och till mera än 9 000 årsverken under perioden
2015—2018.

Trafik och 
kommunikation

För bastrafikledshållningen föreslås 25 miljoner euro för att tidi-
garelägga iståndsättningen av vägar, järnvägsbanor och broar. På
grund investeringarnas sysselsättande effekt är syftet att rikta inves-
teringarna till olika delar av Finland. 

Det föreslås att Finavia Abp beviljas 200 miljoner euro för stär-
kande av sitt eget kapital. Bolaget har för avsikt att inleda ett projekt
för utvidgning av Helsingfors-Vanda flygplats. Projektet beräknas
stödja Finlands konkurrens och skapa en betydande mängd nya ar-
betsplatser både under byggtiden och efter att investeringen slut-
förts. 

Till Meteorologiska institutet föreslås ett anslag på 1,5 miljoner
euro för anskaffning av en ny radar. Avsikten är att placera radarn
inom området Kitee-Kesälahti-Nyslott, där den förbättrar täckning-
en för väderradarnätet i Östra och Sydöstra Finland. Utöver tillverk-
ning och uppbyggnad i projektets inledande skede, beräknas projek-
tet i ett senare skede skapa ny produktion av tjänster och företags-
verksamhet till följd av mera högklassig radardata som utomstående
ska få tillgång till. 

Stödjande av företagDet föreslås en ökning av Tekes fullmakter för forskning, utveck-
ling och innovationsverksamhet och internationaliseringsunderstöd
på sammanlagt 17 miljoner euro. Av ökningen riktas 10 miljoner
euro till Tekes lånefullmakter för FoU. Avsikten är att påskynda ut-
vecklandet av ny affärsverksamhet som bygger på hög kompetens,
bl.a. inom sjöfartsindustrin och IKT- och informationssäkerhets-
branschen. Avsikten är att också använda fullmaktsökningen för så-
dana nya åtgärder inom ramen för Team Finland-samarbetet som
främjar internationaliseringen av framför allt innovativa små och
medelstora företag.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2013 2014

21.10.74 Ändring av tidpunkten för den grundliga renoveringen av riksdagen 8,0 -8,0
flera Finansiering med hjälp av den oanvända reserven från 2012 av 

sådana investeringar, projekt och anskaffningar av engångsnatur 
som stöder tillväxt och sysselsättning 128,9

Sammanlagt 136,9 -8,0



ALLMÄNN MOTIVERING
A 8

Det föreslås att Finnvera Abp bereds möjlighet att teckna mass-
kuldebrevslån för små och medelstora företag. Målet är att öka lik-
viditeten på företagsfinansieringsmarknaden och trygga små och
medelstora företags tillväxt och tillgång på finansiering av investe-
ringar. För att främja exporten föreslås en betydande ökning av
Finnvera Abp:s fullmakter för finansiering av export- och fartygs-
krediter samt fullmakter för exportgarantier. Dessutom bedöms be-
hovet, lämpligheten och möjligheterna att ta i bruk Finnvera Abp:s
borgen för upplåningen för sådana banker som beviljar köparkredi-
ter. Behovet av och möjligheterna för att ta i bruk Finnvera Abp:s
borgen för de investeringar och det rörelsekapital som krävs för den
inhemska handeln med investeringsvaror bedöms utgående från be-
hovet att trygga finansieringen av inhemska leveranser. Dessutom
bedöms behovet av och möjligheterna att ta i bruk borgen eller lån
för referensleveranser som gäller marknadsföring och förverkligan-
de av kommersiella lösningar som baserar sig på utvecklingsverk-
samhet.

Säkerhet Gränsbevakningsväsendet fortsätter att förnya fyra tvåmotoriga
helikoptrar, för vilket det föreslås 18 miljoner euro. Till Gränsbe-
vakningsväsendet föreslås dessutom 2 miljoner euro för iståndsätt-
ning av skjutbanorna i Ivalo, Onttola och Immola och 2,5 miljoner
euro för planering och anskaffning av en konceptbåt för en myndig-
hetsbåt. Målsättningen är att planera och ta i bruk en kostnadseffek-
tiv, för havsförhållanden lämpad båttyp där man beaktar den men-
föres-, räddnings-, släcknings-, bogserings- och oljebekämpnings-
kapacitet som olika myndigheter behöver.

Det förslås ett tillägg på 2 miljoner euro för underhållsarbeten på
Försvarsförvaltningens byggnader och för köp av underhållstjänster
av Försvarsförvaltningens byggverk. För bättre sprängämnessäker-
het föreslås det 1 miljon euro för byggande av skyddsvallar runt ett
upplagsområde. Enligt förslaget ska 0,3 miljoner euro användas för
rivning av byggnader som tagits ur bruk.

För sådana anskaffningar av försvarsmateriel som främjar syssel-
sättningen inom den inhemska försvarsindustrin föreslås 25 miljo-
ner euro.

För att effektivisera skyddet mot översvämningar föreslås ett till-
lägg på 1,1 miljoner euro för reparation av vattenbyggnadskon-
struktioner som staten ansvarar för samt för planering av hantering-
en av översvämningsrisker.

Byggprojekt och boende För sådana reparationer av social- och hälsovårdens byggnader
som gäller problem med inomhusluften eller fuktskador föreslås ett
nytt anslag på 15 miljoner euro och för motsvarande reparationer av
allmänbildande läroanstalter och daghem föreslås ett anslag på 35
miljoner euro. De föreslagna anslagen får också användas för ny-
byggnadsprojekt för ersättande av sådana byggnader. Avsikten är
att fördela understödsbeloppet mellan alla stödberättigande projekt
som uppfyller kriterierna för en myndighetsbehandling.
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För att främja sysselsättningen inom byggbranschen tas det i bruk
ett sådant tidsbegränsat startbidrag för reparationer av bostadsbygg-
nader som i första hand riktas till ombyggnad av bostadsbyggnader
i förorterna. Avsikten är att anvisa 15 miljoner euro år 2013 i under-
stöd. 

I enlighet med regeringens strukturpolitiska program ändras det
startbidrag för produktion av hyresbostäder som anvisats Helsing-
forsregionen så att det riktas som lika stora belopp till alla aktörer.

För att främja bostadsområdenas livskraft och förhindra segrega-
tion föreslås det att de understöd som beviljas genom det förvalt-
ningsövergripande programmet 2013—2015 höjs från 4 miljoner
euro till 8 miljoner euro år 2013. Tilläggsanslaget ska enligt försla-
get framför allt anvisas investeringsprojekt som främjar sysselsätt-
ningen i tillväxtcentrumens förorter. 

Det föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro för den grundliga reno-
veringen av riksdagens byggnader. På grund av tillägget minskar
det tidigare uppskattade behovet av anslag för 2014 med 8 miljoner
euro.

UtbildningDet anvisas 10 miljoner euro för att stärka förutsättningarna för en
arbetslivsbaserad undervisning, forskning och utveckling vid yrkes-
högskolorna Avsikten är att bl.a. öka expertutbytet mellan arbetsli-
vet, högskolorna och forskningsinstituten samt att öka studenternas
samarbete med företag och arbetsgivare.

För förbättrande av den information, handledning och rådgivning
som gäller läroavtalsutbildningen reserveras 1 miljon euro. Avsik-
ten är att planera och utveckla exempelvis en fungerande virtuell
mötesplats och regionala informationsställen för arbetsgivare och
för sökande till läroavtalsplatser.

ArbetskraftsserviceDet föreslås ett tilläggsanslag på 25 miljoner euro för offentlig ar-
betskraftsservice. Avsikten är att utvidga samordningen av integra-
tionsutbildningen och arbetskraftsutbildningen för att påskynda
sysselsättningen av invandrare. Avsikten är dessutom att öka voly-
men av den utbildning och examensinriktade fortbildning som ge-
nomförs som arbetskraftspolitisk utbildning för att arbetsmarkna-
den ska fungera bättre. Till lönesubventionen föreslås ett tillägg
som särskilt är avsett för sysselsättning av unga. Syftet är att hjälpa
unga att komma in i arbetslivet i ett så tidigt skede som möjligt.

Natur och skogsbrukDet föreslås ett tillägg på 4,5 miljoner euro för Forststyrelsens na-
turtjänster. Tilläggsanslaget används till sysselsättning av unga
inom Forststyrelsens naturtjänster, till utvecklande och iståndsätt-
ning av utfärds- och nödhamnar inom havsområdena, till utvecklan-
de av marknadsföringen av och servicen i nationalparkerna och an-
dra natur- och friluftsområden samt till röjning och iståndsättning
av Skanslandet och Kungsholmen.

För byggandet av en fiskväg i Högfors i Kymmene älv föreslås 1
miljon euro. Totalkostnadsförslaget för projektet är 1,8 miljoner eu-
ro.
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Det föreslås ett tillägg på 3 miljoner euro för skogsvård skogs-
vårds- och iståndsättningsarbeten.

Konst och kultur För konst- och kulturbranschen föreslås det en anslagsökning på
sammanlagt 4,5 miljoner euro. Syftet är att sysselsätta professionel-
la och unga professionella inom branschen genom tidsbegränsade
nationella och internationella projekt inom konst, kultur och kreativ
ekonomi.

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

Huvudtitel

Godkänd
budget

(budget+ tilläggs-
budget I+ tilläggs-

budgetprop. II)
Regeringens
proposition Sammanlagt

21. Riksdagen 158 452 000 10 000 000 168 452 000
22. Republikens president 39 901 000 - 39 901 000
23. Statsrådets kansli 199 057 000 - 199 057 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 339 212 000 - 1 339 212 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 871 165 000 - 871 165 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 324 314 000 22 500 000 1 346 814 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 842 716 000 30 292 000 2 873 008 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 997 317 000 -4 046 000 16 993 271 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 670 428 000 50 710 000 6 721 138 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 732 797 000 5 100 000 2 737 897 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltnings-

område 2 968 758 000 226 500 000 3 195 258 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 885 276 000 28 700 000 3 913 976 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets 

förvaltningsområde 12 593 187 000 15 000 000 12 608 187 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 292 155 000 4 500 000 296 655 000
36. Räntor på statsskulden 1 762 600 000 - 1 762 600 000
Sammanlagt 54 677 335 000 389 256 000 55 066 591 000
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De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2013 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget

(budget+ tilläggs-
budget I+ tilläggs-

budgetprop. II)
Regeringens
proposition Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 673 702 000 -899 000 000 38 774 702 000
12. Inkomster av blandad natur 4 966 340 000 - 4 966 340 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

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

hantering) 251 500 000 - 251 500 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 46 910 942 000 -899 000 000 46 011 942 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 7 766 393 000 1 288 256 000 9 054 649 000
Sammanlagt 54 677 335 000 389 256 000 55 066 591 000



III tilläggsbudgeten för 2013

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -899 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -319 000 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag ............................. -434 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg .......................................................... 115 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -394 000 000

01. Mervärdesskatt, avdrag .................................................................... -372 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag ....................................... -22 000 000

08. Punktskatter -105 000 000

04. Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag ............................................. -42 000 000
07. Energiskatter, avdrag ....................................................................... -63 000 000

10. Övriga skatter -81 000 000

03. Bilskatt, avdrag ................................................................................ -49 000 000
05. Överlåtelseskatt, avdrag .................................................................. -54 000 000
06. Lotteriskatt, tillägg .......................................................................... 29 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag ......................................................................... -7 000 000
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Avdelning 15

15. LÅN 1 288 256 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 288 256 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg .................................... 1 288 256 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

389 256 000
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ANSLAG

Huvudtitel 21 €

21. RIKSDAGEN 10 000 000

10. Riksdagens kansli 10 000 000

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), avdrag .......... -1 149 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag), till-

lägg .................................................................................................. 1 149 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 

3 år), tillägg ..................................................................................... 10 000 000

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 22 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet 22 500 000

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 2 000 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 20 500 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 292 000

01. Försvarspolitik och förvaltning 1 992 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-
råde (förslagsanslag), tillägg ........................................................... 1 992 000

10. Militärt försvar 28 300 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 3 300 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg . 25 000 000
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Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 046 000

80. Överföringar till landskapet Åland -4 046 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag ................................ -4 046 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 50 710 000

10. Allmänbildande utbildning 35 000 000

35. Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i all-
mänbildande läroanstalter och daghem (reservationsanslag 3 år) ... 35 000 000

30. Vuxenutbildning 1 000 000

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000

40. Högskoleundervisning och forskning 10 200 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 
område (reservationsanslag 3 år), tillägg ......................................... 200 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-
skolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg .............................. 10 000 000

80. Konst och kultur 4 510 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 1 510 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg ........................... 2 000 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år), till-

lägg .................................................................................................. 1 000 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 5 100 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 000 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-
tionsanslag 3 år), tillägg .................................................................. 1 000 000

50. Vattenhushållning 1 100 000

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservations-
anslag 3 år), tillägg .......................................................................... 1 100 000

60. Skogsbruk 3 000 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 3 000 000

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 226 500 000

10. Trafiknätet 225 000 000

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg .................. 25 000 000
88. Rekapitalisering av Finavia Abp (reservationsanslag 3 år) ............. 200 000 000

50. Forskning 1 500 000

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 500 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE 28 700 000

20. Närings- och innovationspolitik 3 700 000

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

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 500 000
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47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster  (förslagsanslag), tillägg ........................................................ 200 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 3 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 25 000 000

51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg ....... 25 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 15 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 15 000 000

39. Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och 
fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 
3 år) .................................................................................................. 15 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 500 000

10. Miljö- och naturvård 4 500 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 4 500 000

20. Samhällen, byggande och boende —

60. Överföring till statens bostadsfond .................................................. —

Anslagens totalbelopp: 

389 256 000



18

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

Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av  434 000 000

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

uppgifterna om influtna belopp under början
av 2013, förhandsuppgifter från den slutliga
beskattningen 2012 och den försvagade ekono-
miska prognosen. Minskningen av de belopp
som influtit under början av året, övriga upp-
följningsuppgifter samt den förändrade kalky-
len över makroekonomin sänker beräkningen
av intäkterna från skatt på förvärvs- och kapi-
talinkomster till staten med ca 230 miljoner eu-
ro. Dessutom visade skatteuppgifterna för
2012 att skatterna på kapitalinkomster var be-

tydligt mindre än beräknat. Den utdelning som
tillämpas för skatteåret 2012 ändras så, att den
motsvarar den lägre prognosen för skatt på ka-
pitalinkomster. Detta orsakar en sänkning av
kalkylen över skatteinkomsterna med ca 200
miljoner euro. Den nya utdelningen för 2012
tillämpas första gången vid den redovisning
som ska göras i augusti 2013.

2013 III tilläggsb. -434 000 000
2013 budget 8 597 000 000
2012 bokslut 7 868 649 745
2011 bokslut 7 646 046 576
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04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  115 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

intäktsprognosen uppdaterats med anledning
av att inflödet av skatteinkomster varit större
än beräknat under början av 2013. Skattebasen
för skatt på arv och gåva ökade i slutet av 2012
betydligt mer än beräknat. På grund av den

tidsmässiga förläggningen av beskattningen
inflyter intäkterna av den ökade skattebasen
huvudsakligen 2013. 

2013 III tilläggsb. 115 000 000
2013 budget 495 000 000
2012 bokslut 509 241 806
2011 bokslut 394 846 607

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av  372 000 000

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

prognosen för den ekonomiska utvecklingen
försämrats. Privatkonsumtionen beräknas öka
med 1,8 % år 2013, då beäkningen i den ordi-
narie budgeten uppgick till 3½ %. I inkomst-
prognosen har även beaktats uppgifterna över
influtna belopp i januari—juli.

2013 III tilläggsb. -372 000 000
2013 budget 16 803 000 000
2012 bokslut 15 814 472 344
2011 bokslut 15 165 975 003

02. Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av  22 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att

prognosen för den ekonomiska utvecklingen
försämrats.

2013 III tilläggsb. -22 000 000
2013 budget 708 000 000
2012 bokslut 660 238 976
2011 bokslut 626 229 921

08.  Punktskatter

04. Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet dras det av  42 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den

uppdaterade inkomstprognosen på basis av
uppgifterna över influtna belopp i januari—ju-

li. Utvecklingen i fråga om influtna skatter har
sedan hösten 2012 varit något lägre än beräk-
nat och konsumtionen av skattebelagd alkohol
har minskat något jämfört med situationen för
ett år sedan.
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2013 III tilläggsb. -42 000 000
2013 budget 1 429 000 000
2012 bokslut 1 380 817 550
2011 bokslut 1 281 088 512

07. Energiskatter
Under momentet dras det av  63 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den

uppdaterade inkomstposten på basis av uppgif-

terna över influtna belopp i januari—juli. Ut-
vecklingen i fråga om influtna energiskatter
har sedan hösten 2012 varit något lägre än be-
räknat. Utvecklingen vad gäller skattebasen
och det därmed försämrade energiskatteutfal-
let bottnar huvudsakligen i en minskad ekono-
misk aktivitet till följd av den försvagade kon-
junkturen.

2013 III tilläggsb. -63 000 000
2013 budget 4 285 000 000
2012 bokslut 4 103 436 263
2011 bokslut 3 880 477 633

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

Budget 2013
III tilläggsbudg. för

2013

Etylalkohol 465 446
Öl 610 593
Vin och andra genom jäsning tillverkade produkter samt 
mellanprodukter 354 348
Sammanlagt 1 429 1 387

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

Budget 2013
III tilläggsbudg. för

2013

Motorbensin 1 300 1 288
Diesel 1 340 1 320
El 960 969
Övriga 685 645
Sammanlagt 4 285 4 222
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10.  Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av  49 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den

uppdaterade inkomstposten på basis av uppgif-
terna över influtna belopp i januari—juli. Ef-
terfrågan på nya personbilar år 2013 beräknas
uppgå till 103 000, vilket är något mindre än
den beräkning på 105 000 som angavs i budge-
ten. Också efterfrågan på vissa andra fordons-
grupper, särskilt paketbilar, har varit lägre än
beräknat.

2013 III tilläggsb. -49 000 000
2013 budget 1 034 000 000
2012 bokslut 1 007 227 411
2011 bokslut 1 067 936 917

05. Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av  54 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den

uppdaterade inkomstprognosen på basis av
uppgifterna över influtna belopp i början av
året. 

2013 III tilläggsb. -54 000 000
2013 budget 606 000 000
2012 bokslut 579 667 904
2011 bokslut 544 013 171

06. Lotteriskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett till-

lägg på  29 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att

de skatteinkomster som influtit i början av
2013 varit större än beräknat. 

2013 III tilläggsb. 29 000 000
2013 budget 201 000 000
2012 bokslut 207 111 074
2011 bokslut 168 726 566

08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av  7 000 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den

uppdaterade inkomstposten på basis av uppgif-
terna över influtna belopp i januari—juli. Be-
räkningen av hur mycket som inflyter i avfalls-
skatt försvåras av den avfallsskattereform som
trädde i kraft vid ingången av 2011 och där så-
väl skattenivån som skattebasen ändrades.
Skattenivån har efter detta höjts 2012 och
2013.

2013 III tilläggsb. -7 000 000
2013 budget 70 000 000
2012 bokslut 56 202 500
2011 bokslut 64 083 432
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Avdelning 15
LÅN

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på

1 288 256 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  För nettoupplåning till no-

minellt värde antecknas ett tillägg på
1 288 256 000 euro, varvid beloppet av netto-
upplåningen till nominellt värde är
9 104 649 000 euro år 2013. Inberäknat poster-
na för skuldhantering uppgår beloppet av net-
toinkomsterna till 9 054 649 000 euro år 2013.

2013 III tilläggsb. 1 288 256 000
2013 II tilläggsb. 10 000 000
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 9 105
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 9 055
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A N S L A G

Huvudtitel 21
RIKSDAGEN

10.  Riksdagens kansli

01. Omkostnader för riksdagens kansli (för-
slagsanslag)

Under momentet dras det av  1 149 000  eu-
ro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring
till moment 21.10.02.

2013 III tilläggsb. -1 149 000
2013 budget 54 194 000
2012 bokslut 54 735 804
2011 bokslut 52 003 910

02. Omkostnader för den grundliga renove-
ringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 149 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att anslaget får användas till de driftsut-
gifter för den grundliga renoveringen som sä-
kerhetsenheten, fastighetsbyrån och dataadmi-

nistrationsbyrån budgeterat och som innefattar
bl.a. reparationer av inventarier i tillfälliga lo-
kaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter
den grundliga renoveringen, anskaffningar av
inredning, inventarier och utrustning, flytt-
nings- och transportkostnader, hyres- och be-
vakningskostnader för tillfälliga lokaler och
kostnader för ändring och planering av dem
samt andra sådana hyreskostnader för lokaler
och områden som uppkommer till följd av den
grundliga renoveringen.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en
överföring från moment 21.10.01 och föran-
leds av att under moment 21.10.02 i budgeten
för innevarande år endast har budgeterats fast-
ighetsbyråns driftsutgifter. Också säkerhetsen-
heten och dataadministrationsbyrån har anslag
som direkt ansluter till den grundliga renove-
ringen. Det föreslås att också de ska överföras
till moment 21.10.02. Säkerhetsenheten har så-
dana utgifter till ett belopp av 592 000 euro
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och dataadministrationsbyrån till ett belopp av
190 000 euro. Dessutom har det i fastighetsby-
råns anslag under kansliets omkostnadsmo-
ment konstaterats finnas ytterligare 367 000
euro sådana utgifter, som hör till moment
21.10.02. Investeringsutgifterna för den grund-
liga renoveringen syns under riksdagens tioår-
iga projekt under ett eget moment 21.10.74 och
de driftsutgifter som direkt föranleds av den
grundliga renoveringen syns från och med
2013 under moment 21.10.02. 

2013 III tilläggsb. 1 149 000
2013 budget 2 769 000
2012 bokslut 1 692 860
2011 bokslut 1 542 997

74. Grundlig renovering av riksdagens bygg-
nader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att investeringsanslaget på 34 mil-
joner euro för den grundliga renoveringen i

innevarande års budget inte kommer att räcka
till för att slutföra de pågående arbetena på ett
tekniskt-ekonomiskt rationellt sätt. Den grund-
liga renoveringen framskrider planenligt och
tilläggsanslaget behövs för att betala kostna-
derna för pågående arbeten för renovering av
C-huset, VESPER-projektet och ombyggnad
av Lilla parlamentet år 2013. Genom tilläggs-
anslaget säkerställs att den grundliga renove-
ringen av riksdagen kan fortgå utan avbrott. 

På grund av anslagsökningen minskar det an-
slagsbehov som tidigare beräknats för 2014
med sammanlagt 8 miljoner euro, då man som
en faktor som ökar anslagsbehovet beaktar att
genomförandet av säkerhetslösningarna i Lilla
parlamentet gällande vissa utomstående perso-
ner kommer att kräva mer finansiering än vad
som tidigare beräknats.

2013 III tilläggsb. 10 000 000
2013 budget 34 000 000
2012 bokslut 23 800 000
2011 bokslut 20 500 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.  Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
2 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av iståndsättning av de skjutbanor
som används av Gränsbevakningsväsendet i
Ivalo, Onttola och Immola till den nivå som
miljölagstiftningen och miljötillstånden förut-
sätter.

2013 III tilläggsb. 2 000 000
2013 budget 227 386 000
2012 bokslut 225 594 000
2011 bokslut 223 985 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
20 500 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till anskaffning
av och planeringskostnader för en myndighets-
båt.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 500 000 av att momentets an-
vändningsändamål utvidgas till planering av
en konceptbåt för och anskaffning av en myn-
dighetsbåt och 18 000 000 euro av att det an-
slag som beviljats för ersättandet av AB/B
412-helikoptrar tidigareläggs från år 2014.

Gränsbevakningsväsendet har tillsammans
med marina aktörer utarbetat ett koncept för en
mångfunktionell myndighetsbåt som särskilt
lämpar sig för oljebekämpning. Målsättningen
är att planera och ta i bruk en kostnadseffektiv,
för havsförhållanden lämpad båttyp där man
beaktar den menföres-, räddnings-, släck-
nings-, bogserings- och oljebekämpningskapa-
citet som myndigheterna behöver.
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2013 III tilläggsb. 20 500 000
2013 budget 76 000 000
2012 bokslut 44 421 000
2011 bokslut 24 910 000

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

2013 2014 2015 2016

 Sammanlagt
fr.o.m.

2013

Ersättande av AB/B 412- helikopterflottan 40 000 - - - 40 000
Modifiering och G-underhåll avSuper Puma 2 000 - 4 710 27 000 33 710
Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg 52 000 - - - 52 000
Utgifter sammanlagt 94 000 - 4 710 27 000 125 710
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Försvarspolitik och förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 992 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av de tilläggsanslag som beviljats
under moment 27.10.01 och 27.10.18.

2013 III tilläggsb. 1 992 000
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
3 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsan-
slag föranleds 2 000 000 euro av kostnader för
sådana underhållsarbeten och sådana under-
hållstjänster på byggnader som beställs av För-
svarsförvaltningens byggverk, 1 000 000 euro
av kostnader för skyddsvallar som byggs för
bättre sprängämnessäkerhet runt ett upplags-
område och 300 000 euro av kostnader för så-
dan rivning av byggnader som godkänts av Se-
natfastigheter.

 Den sysselsättande verkan av underhållet
och rivningen av byggnaderna samt byggandet
av skyddsvallarna beräknas motsvara 32 års-
verken. 

2013 III tilläggsb. 3 300 000
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)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momen-
tet så att det för andra anskaffningar av för-
svarsmateriel än till betalning av utgifter som
föranleds av beställningsfullmakter eller av
ändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter får användas högst
56 614 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Anslagsökningen beror på
annat än sådana anskaffningsutgifter för för-
svarsmateriel som föranleds av fullmakter.

En tidigareläggning av anskaffningarna be-
räknas stödja sysselsättningen inom den in-
hemska försvarsindustrin och kompletterar på
ett lämpligt sätt företagens orderstock. 

Efter de ändringar som gjorts beräknas det
att av anslaget används 555 175 000 euro till
betalning av utgifter som föranleds av beställ-
ningsfullmakter, 44 857 000 euro till betalning

av utgifter som föranleds av ändringar i index
och valutakurser samt 56 614 000 euro till öv-
riga anskaffningar av försvarsmateriel.

2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. -53 626 000
2013 budget 685 272 000
2012 bokslut 641 996 025
2011 bokslut 585 343 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av  4 046 000  eu-

ro.
F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en

ändring av de beräknade inkomsterna till staten
i budgeten för 2013 som ligger till grund för
det belopp som avses i självstyrelselagen för
Åland (1144/1991).

2013 III tilläggsb. -4 046 000
2013 I tilläggsb. -547 000
2013 budget 211 646 000
2012 bokslut 204 345 615
2011 bokslut 193 509 728
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Allmänbildande utbildning

35. Understöd till projekt som gäller inom-
husluften och fuktskador i allmänbildande lä-
roanstalter och daghem (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas  35 000 000  euro.
 Anslaget får användas som understöd till

kommunerna och andra huvudmän för sådana
reparationer av allmänbildande läroanstalter
och daghem som gäller problem med inomhus-
luften eller fuktskador och för nybyggnadspro-
jekt för ersättande av sådana byggnader som
påbörjas 2013 och 2014. 

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är av engångsna-
tur och får användas för sådana reparationer av
läroanstalter och daghem som påbörjas 2013
och 2014. Vid beviljandet av understöd iakttas
bestämmelserna i statsunderstödslagen. När-
mare bestämmelser om villkoren utfärdas ge-

nom förordning. Avsikten är att fördela under-
stödsbeloppet mellan alla stödberättigande
projekt som uppfyller kriterierna för en myn-
dighetsbehandling. Understöden kommer att
vara mindre än de statsunderstöd som beviljas
för anläggningsprojekt, men inget projekt
kommer dock att bli utan understöd på grund
av brist på anslag. Bristen på anslag kan såle-
des inte leda till att ett projekt senareläggs till
följd av att det inte får understöd. 

 Avsikten är att reparera fuktskadade bygg-
nader, bygga nya lokaler som ersätter byggna-
derna och stödja projekt som omfattar byggan-
de av innovativa gårdsmiljöer som främjar mo-
tion och rörelse. 

2013 III tilläggsb. 35 000 000

30.  Vuxenutbildning

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (re-
servationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att anslaget även får användas till kostnader för
utvecklande av virtuella mötesplatser och regi-

onala informationsställen för läroavtalsutbild-
ningen. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att kännbart
utveckla den information, handledning och
rådgivning som gäller läroavtalsutbildningen
genom att i den utsträckning det är möjligt ut-
nyttja befintliga förvaltningsstrukturer. Avsik-
ten är att planera och utveckla exempelvis en
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fungerande virtuell mötesplats och regionala
informationsställen för arbetsgivare och för sö-
kande till läroavtalsplatser. Tilläggsanslaget är
av engångsnatur och avsett att användas till ut-
vecklingskostnader i projektets inledande ske-
de. Avsikten är att de berörda myndigheterna

ansvarar för underhållskostnaderna i fortsätt-
ningen. 

2013 III tilläggsb. 1 000 000
2013 budget 3 010 000
2012 bokslut 3 010 000
2011 bokslut 1 985 000

40.  Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att det år 2013 för Finlands Akademis forskningsprojekt

som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som
finansieras av Finlands Akademi får ingås förbindelser till ett värde av 302 596 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tillägget på 20 000 000 euro till fullmakten ska användas för
att stödja kunskapsbaserad tillväxt. Fullmakten används för Finlands Akademis konkurrensutsat-
ta forskningsfinansiering och den riktas till stärkande av förutsättningarna för spetsforskning
samt till inledande av nya forskningsprogram, särskilt forskning som gäller mineraltillgångar och
ersättande material samt arktisk forskning.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter under moment 29.40.51,
4 000 000 euro år 2014, 4 000 000 euro år 2015, 4 000 000 euro år 2016, 4 000 000 euro år 2017
och 4 000 000 euro år 2018.

20. Gemensamma utgifter inom högskolevä-
sendet och vetenskapens område (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro. 

Tilläggsanslaget får användas till betalning
av utgifter som föranleds av planeringen av en
nationell utbildning inom byggnadsvården och
av planeringsutgifter för en utbildning av
byggnadsarkitekter.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att med det
snaraste utarbeta en utvecklingsplan för en
riksomfattande utbildning inom byggnadsvår-
den. Läroanstalterna ska rikta innehållet i un-
dervisningen i enlighet med undervisnings-
och kulturministeriets plan. 

2013 III tilläggsb. 200 000
2013 budget 35 431 000
2012 bokslut 30 526 000
2011 bokslut 23 536 000

30. Statsandel och statsunderstöd för kom-
munala och privata yrkeshögskolors drifts-
kostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
10 000 000  euro.

Punkt 3) i beslutsdelen under momentet änd-
ras som följer:

 3) till projekt som stöder yrkeshögskolornas
strategi och till stärkande av förutsättningarna
för en arbetslivsbaserad undervisning, forsk-
ning och utveckling vid yrkeshögskolorna,
högst 21 185 000 euro.
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F ö r k l a r i n g :  Med hjälp av tilläggsan-
slaget av engångsnatur stärks yrkeshögskolor-
nas förutsättningar för en arbetslivsbaserad un-
dervisning, forskning och utveckling, särskilt
inom industri- och servicesektorn samt inom
välfärdstjänsterna. Detta förutsätter personer
som har behörighet för verksamheten, en FoU-
verksamhet som är starkare kopplad till utbild-
ningen samt ett omfattande expertutbyte mel-

lan yrkeshögskolorna, forskningsinstituten och
arbetslivet. 

2013 III tilläggsb. 10 000 000
2013 budget 411 754 000
2012 bokslut 424 370 575
2011 bokslut 406 241 257

80.  Konst och kultur

04. Museiverkets omkostnader (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 510 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur, och av anslaget anvisas 700 000
euro för flyttning och tryggande av Finlands
nationalmuseums samlingar, 600 000 euro för
främjande av ett digitaliseringsprojekt som
gäller Museiverkets samlingar och 210 000
euro för förbättring av Musieverkets mottag-
ning av arkeologiska fynd och service för dem
som hittat arkeologiska fynd samt för arkivö-
verföring och sammanslagning av Museiver-
kets arkiv. 

2013 III tilläggsb. 1 510 000
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

2 000 000  euro.
F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-

gångsnatur och riktas till specifika åtgärder
som stöder ekonomisk tillväxt och sysselsätt-
ning.

2013 III tilläggsb. 2 000 000
2013 I tilläggsb. 3 500 000
2013 budget 8 570 000
2012 bokslut 9 308 000
2011 bokslut 9 475 000

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är av en-
gångsnatur och riktas främst till sådana projekt
som sysselsätter unga och som gäller digitali-
sering av kulturarvsmaterial samt nättillgäng-
lighet.

2013 III tilläggsb. 1 000 000
2013 budget 2 100 000
2012 bokslut 2 500 000
2011 bokslut 2 500 000

Beräknad användning av tilläggsanslaget
(euro)

Internationaliserings- och sysselsätt-
ningsprojekt för unga professionella 
inom konst- och kulturbranschen 1 000 000
Sysselsättning av unga genom projekt 
inom konst, kultur och kreativ ekonomi 1 000 000
Sammanlagt  2 000 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och
iståndsättningsprojekt (reservationsanslag
3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av byggandet av en fiskväg i Högfors
i Kymmene älv. Totalkostnadsförslaget för
projektet är 1,8 miljoner euro. Avsikten är att
projektet ska genomföras med gemensam fi-
nansiering från olika aktörer. Statens finansie-
ringsandel är högst 1,6 miljoner euro.

Projektet är ett av spetsobjekten i den natio-
nella fiskvägsstrategin.

Återetablering av vandringsfiskbestånd med
hjälp av en fiskväg förbättrar verksamhetsför-
utsättningarna för fisketurismen och fiskenä-
ringen avsevärt samt ökar branschens betydel-
se inom den regionala ekonomin.

2013 III tilläggsb. 1 000 000
2013 budget 757 000
2012 bokslut 757 000
2011 bokslut 757 000

50.  Vattenhushållning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av behovet att tidigarelägga de utgif-
ter som föranleds staten. Med tilläggsanslaget
genomförs reparationer av skador som 2013
års översvämningar orsakat vattenbyggnads-
konstruktioner som staten ansvarar för, nöd-
vändiga grundliga förbättringar av konstruk-
tioner samt planering av hanteringen av över-
svämningsrisker i de områden som drabbats av
översvämningar.

Ett snabbt genomförande av reparations- och
iståndsättningsåtgärderna minskar väsentligt
skaderisken vid nya översvämningar och mins-
kar de olägenheter som översvämningarna
medför för näringsverksamheten och invånar-
nas dagliga förflyttningar.

2013 III tilläggsb. 1 100 000
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

44. Stöd för tryggande av virkesproduktio-
nens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
att användas för att öka arbetsvolymerna inom
vård av plantbestånd och iståndsättning av
ungskog, iståndsättningsdikning, byggande

och grundliga förbättringar av skogsvägar
samt skogsförnyelse.

Arbetenas effekt på sysselsättningen är ca
140 årsverken.

2013 III tilläggsb. 3 000 000
2013 budget 61 480 000
2012 bokslut 67 085 470
2011 bokslut 82 263 010
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Trafiknätet

20. Bastrafikledshållning (reservationsan-
slag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är avsett
att användas till tidigareläggning av iståndsätt-
ningen av vägar, järnvägsbanor och broar.

2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. —
2013 budget 944 235 000
2012 bokslut 952 265 000
2011 bokslut 923 956 000

88. Rekapitalisering av Finavia Abp (reser-
vationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas  200 000 000  euro.
Anslaget får användas till kapitalinvestering

för stärkande av Finavia Abp:s eget kapital.
F ö r k l a r i n g :  Finavia Abp som ägs av

staten ämnar starta ett projekt för utvidgning
av Helsingfors-Vanda flygplats, vilket stärker
Finlands konkurrenskraft. Finansieringen av
projektet förutsätter en höjning av eget kapital
som finns vid Finavia Abp. Avsikten är dessut-
om att genomföra underhålls- och reparations-
investeringar på Helsingfors-Vanda. Projek-
tens sysselsättningseffekt är avsevärd. 

2013 III tilläggsb. 200 000 000

50.  Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av komplettering av väderradarnätet
inom områdena Norra Karelen, Södra Karelen
och Södra Savolax med en ny radar som kom-

mer att placeras inom området Kitee-Kesälah-
ti-Nyslott. Genom den nya radarn kommer ra-
darnätet att få större täckning och informatio-
nen om varningar och trafikvädret blir bättre
och mera tillgänglig. Dessutom kommer för-
handsvarningarna om åskbyar som närmar sig
österifrån att bli bättre.
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Investeringen skapar nya arbetsplatser inom
radarindustrin, sysselsätter regionala bygg-
nads- och elentreprenörer och förbättrar den
inhemska industrins ställning på den globala
marknaden i branschen. 

2013 III tilläggsb. 1 500 000
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

20.  Närings- och innovationspolitik

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya finansieringsbeslut fattas till ett
belopp av högst 427 140 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att tillägget på
5 000 000 euro i fullmakten används bl.a. till
att påskynda ersättning av nedåtgående affärs-
verksamheter inom sjöfartsnäringen med nya,
hållbart konkurrenskraftiga affärsverksamhe-
ter och till att effektivisera utnyttjandet av kun-
skap som frigörs i strukturomvandlingen i nya
uppgifter samt till att stödja den internationella
tillväxten för finsk datasäkerhetskluster och till
att förbättra genomförandet av den nationella
strategin för cybersäkerheten.

Avsikten är att tillägget i fullmakten också
ska användas till nya åtgärder inom Team Fin-
land-samarbetet som särskilt syftar till att
främja internationaliseringen för innovativa
små och medelstora företag.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
2 000 000 euro år 2014, 2 000 000 euro år
2015, 750 000 euro år 2016 och 250 000 euro
år 2017.

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

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

43. Internationaliseringsunderstöd för före-
tags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
500 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya understöd beviljas till ett belopp
av 18 664 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagstillägget på
500 000 euro och tillägget på 2 000 000 euro i
bevillningsfullmakten är avsedda att användas
särskilt för stödjande av små och medelstora
företags export- och internationaliseringsan-
satser. Avsikten är att påskynda genomföran-
det av nya exportprojekt och att nya företag
kommer in på exportmarknaden.
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Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
500 000 euro år 2013,  1 000 000 euro år 2014
och 500 000 euro år 2015.

2013 III tilläggsb. 500 000
2013 I tilläggsb. 800 000
2013 budget 21 985 000
2012 bokslut 19 496 626
2011 bokslut 20 848 284

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersätt-
ningar för Finnvera Abp:s förluster  (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag
föranleds av att det uppskattade beloppet av
kredit- och borgensförluster har ökat. Avsikten
är att ta i bruk Finnvera Abp:s placeringar i
små- och medelstora företags obligationslån,
vilket i egenskap av nytt  instrumentet ökar
Finnvera Abp:s ansvar inom statens förbindel-
se att ersätta förlust och sålunda också de utgif-
ter för ersättning av förluster som staten ska
betala. Målet är att öka likviditeten på markna-
den för företagens finansiering och trygga
små- och medelstora företags tillväxt och till-
gång på finansiering för investeringar. För att
öka exporten är syftet dessutom att avsevärt
öka Finnvera Abp:s finansieringsfullmakter
och exportgarantifullmakter för export- och
fartygskrediter. Dessutom ämnar man bedöma
behovet, lämpligheten och möjligheten att som
ett nytt instrument för finansiering av exporten
ta i bruk borgen för sådana bankers upplåning
som beviljar köparkredit. Med tanke på tryg-
gandet av finansieringen av inhemska leveran-
ser har man för avsikt att bedöma behovet,

lämpligheten och möjligheten att ta i bruk
Finnvera Abp:s borgen för investeringar och
rörelsekapital som inhemsk handel med inves-
teringsvaror förutsätter. Dessutom kommer
man att bedöma behovet, lämpligheten och
möjligheterna att ta i bruk borgen eller lån för
referensleveranser som gäller marknadsföring
och förverkligande av kommersiella lösningar
som baserar sig på utvecklingsverksamhet.

2013 III tilläggsb. 200 000
2013 budget 55 287 000
2012 bokslut 58 233 314
2011 bokslut 35 464 006

83. Lån för forsknings- och innovationsverk-
samhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på
3 000 000  euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att

2013 får nya lån beviljas till ett belopp av högst
136 823 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Anslagstillägget på
3 000 000 euro och tillägget på 10 000 000
euro i bevillningsfullmakten är avsedda att an-
vändas för främjande av utvecklings- och inn-
ovationsprojekt som står inför kommersialise-
ring, till exempel pilotåtgärder. 

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter till ett belopp av
3 000 000 euro år 2013, 5 000 000 euro år
2014 och 2 000 000 euro år 2015.

2013 III tilläggsb. 3 000 000
2013 budget 108 542 000
2012 bokslut 98 307 073
2011 bokslut 101 179 490
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30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

51. Offentlig arbetskraftsservice (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
25 000 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att sta-

ten år 2013 får föranledas utgifter på högst
107 000 000 euro för upphandling av arbets-
kraftsutbildning efter 2013.

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att använda
5 000 000 euro av tilläggsanslaget till åtgärder
som ingår i den verksamhetsmodell som gäller
samordning av invandrares integrationsutbild-
ning och yrkesutbildning. Målet är att snabbt
höja invandrares sysselsättningsnivå. Avsikten
är att använda 10 000 000 euro av tilläggsan-
slaget till yrkesutbildning och examensinriktad
fortbildning som genomförs som arbetskrafts-

politisk utbildning. Syftet är att förbättra att ar-
betskraftens kunskaper och arbetsmarknadens
krav möts. Avsikten är att använda 10 000 000
euro av tilläggsanslaget särskilt till lönesub-
ventioner för sysselsättning av unga, främst
inom den privata sektorn. Meningen är att be-
främja att unga kommer in i arbetslivet i ett så
tidigt skede som möjligt.

Tillägget i bevillningsfullmakten beräknas
föranleda staten utgifter på 15 000 000 euro år
2015.

2013 III tilläggsb. 25 000 000
2013 I tilläggsb. 7 790 000
2013 budget 546 464 000
2012 bokslut 513 863 000
2011 bokslut 563 338 000
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

39. Understöd till kommunerna för projekt
gällande inomhusluften och fuktskador i soci-
al- och hälsovårdens byggnader (reservations-
anslag 3 år)

Under momentet beviljas  15 000 000  euro. 
Anslaget får användas som understöd till

kommunerna för sådana reparationer av social-
och hälsovårdens byggnader som har problem
med inomhusluften eller fuktskador och för
nybyggnadsprojekt för ersättande av sådana
byggnader som påbörjas 2013 och 2014. 

F ö r k l a r i n g :  Anslaget är av engångsna-
tur och får användas för sådana reparationer av
social- och hälsovårdens byggnader som på-
börjas 2013 och 2014. Vid beviljandet av un-

derstöd iakttas bestämmelserna i statsunder-
stödslagen. Närmare bestämmelser om villko-
ren utfärdas genom förordning. Avsikten är att
fördela understödsbeloppet mellan alla stödbe-
rättigande projekt som uppfyller kriterierna för
en myndighetsbehandling. Understöden kom-
mer att vara mindre än de statsunderstöd som
beviljas för anläggningsprojekt men inget pro-
jekt kommer dock att bli utan understöd på
grund av brist på anslag. Bristen på anslag kan
således inte leda till att ett projekt som inte fått
understöd senareläggs. 

2013 III tilläggsb. 15 000 000
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på
4 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget används
till sysselsättning av unga inom Forststyrelsens
naturtjänster, till utvecklande och iståndsätt-
ning av utfärds- och nödhamnar inom havsom-
rådena, till utvecklande av marknadsföringen
av och servicen i nationalparkerna och andra
natur- och friluftsområden, bl.a.  för turismen

från Ryssland, och till röjning och iståndsätt-
ning av Skanslandet och Kungsholmen. 

Projekten som finansieras genom tilläggsan-
slaget förbättrar förutsättningarna för i synner-
het turismen och ökar inkomsten av turismen.
Projektens sysselsättningseffekt beräknas upp-
gå till sammanlagt över 80 årsverken.

2013 III tilläggsb. 4 500 000
2013 budget 27 984 000
2012 bokslut 31 889 000
2011 bokslut 26 104 000

20.  Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det

år 2013 av statens bostadsfonds medel med
stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får
beviljas tidsbundna startbidrag till ett samman-
lagt belopp av högst 10 000 000 euro i de kom-
muner som förbundit sig till avsiktsförklaring-
en mellan staten och kommunerna i Helsing-
forsregionen. Startbidrag får beviljas dem som
låter bygga hyresbostäder enligt lagen om rän-
testöd för hyresbostadslån och bostadsrätts-
huslån (604/2001) till andra än grupper med
särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10
000 euro per ovan avsedd bostad.Understödet

beviljas av Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet och det kan beviljas för en
bostad inom ett projekt där projektbeskriv-
ningarna och byggkostnaderna har godkänts ti-
digast den 1 april 2013.

Motiveringen till momentet kompletteras så
att det av statens bostadsfonds medel med stöd
av statsunderstödslagen (688/2001) får bevil-
jas tidsbundna startbidrag för ombyggnad, till
ett sammanlagt belopp av 15 000 000 euro.
Startbidrag får beviljas för ombyggnad av hy-
reshus och bostadsrättshus för dem som kan få
ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för
hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/
2001) och för ombyggnad av ett bostadsaktie-
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bostadshus, för dem som kan få ombyggnads-
lån enligt lagen om räntestöd för lån för bo-
stadsaktiebolagshus (205/12996). Understödet
får uppgå till högst 10 procent av de ombygg-
nadskostnader som har godkänts som grund för
räntestödslånet. Understödet beviljas av Finan-
sierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Motiveringen till momentet ändras så att det
av statens bostadsfonds medel år 2013 med
stöd av statsunderstödslagen får beviljas tids-
bundna understöd för att främja bostadsområ-
denas livskraft och förhindra segregation, till
ett sammanlagt belopp av högst 8 000 000 eu-
ro. Understöd kan beviljas städer med tillväxt-
centrum. Ett villkor för att understöd ska bevil-
jas är att utvecklandet av bostadsområdena ut-
gör en del av kommunens strategiska plane-
ring. Understöd kan beviljas för planering, ut-
veckling och genomförande av lokaler och åt-
gärder som stärker områdets gemenskap och
livskraft, för förbättring av förutsättningarna
för kompletterande byggande samt för förbätt-
ring av boendemiljöns kvalitet och för en bo-
endemiljö utan hinder. Understöd kan även be-
viljas forskningsinstitutioner för forskning
som främjar genomförandet av ovannämnda
projekt samt för produktion av undervisnings-
material för etablering av goda verksamhets-
modeller. Dessutom kan miljöministeriet och
Finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet använda 200 000 euro om året till in-
formation som stöder genomförandet av pro-
grammet. Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet godkänner kostnaderna för
projekt som understöds och beviljar understö-
det. Understödet får uppgå till högst 20 procent
av kostnaderna för ett projekt. För sådan god-
tagbara kostnader för genomförandet av inves-
teringar som hänför sig till projekten kan un-
derstödet dock uppgå till högst 25 procent. När
det gäller forsknings- och utredningsprojekt
kan understödet uppgå till högst 80 procent.

F ö r k l a r i n g :  I enlighet med regeringens
strukturpolitiska program riktas det startbidrag
för produktion av hyresbostäder som anvisats

till Helsingforsregionen som lika stora belopp
till alla aktörer. Avsikten med startbidraget är
att förbättra små och medelstora aktörers förut-
sättningar att bygga hyresbostäder till rimligt
pris genom att minska projektets behov av eget
kapital.

För att främja sysselsättningen inom bygg-
branschen tas ett tidsbundet startbidrag för re-
paration av bostadsbyggnader i bruk. Startbi-
draget riktas i första hand till ombyggnad av
bostadsbyggnader i förorterna. Avsikten är att
anvisa 15 miljoner euro i understöd år 2013. I
och med att bidragsdelen är 10 procent initie-
ras med hjälp av 15 miljoner euro investeringar
på sammanlagt 150 miljoner. Investeringarna
beräknas ha en total sysselsättningseffekt på
cirka 2 400 årsverken.

För att stödja sysselsättningen inom bygg-
branschen, främja bostadsområdenas livskraft
och förhindra segregation är det meningen att
de understöd som beviljas genom det förvalt-
ningsövergripande programmet 2013—2015
höjs från 4 miljoner euro till 8 miljoner euro år
2013. Tillägget styrs i städer med tillväxtcen-
trum till sådana investeringsprojekt som
snabbt kan inledas och för vilka det inom ra-
men för förortsprogrammet 2008—2011 eller
utvecklingsprogrammet för bostadsområden
2013—2015 finns en godkänd plan, och som
främjar en positiv utveckling av bostadsområ-
det. Med hjälp av den föreslagna ökningen av
understödsandelarna beräknas sysselsättnings-
effekten av de projekt och investeringar som
inleds uppgå till ca 250 årsverken.

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

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