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ALLMÄN MOTIVERING

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje 
tilläggsbudget för 2014.

Ekonomiska utsikterMotorer för tillväxten inom världsekonomin är framför allt Förenta
staterna och Storbritannien. Även Europas ekonomi återhämtar sig
så småningom efter en utdragen konjunkturnedgång. Däremot är
tillväxten i många tillväxtekonomier betydligt långsammare än vad
som hittills varit fallet. Dessutom överskuggas industriländernas
tillväxtutsikter av geopolitiska spänningar i bl.a. Ryssland.

Finlands ekonomi befann sig i en konjunkturnedgång vid årsskiftet,
men började öka något under våren. En gradvis återhämtning inom
exporten stöder den ekonomiska återhämtningen. Å andra sidan
minskar de privata investeringarna betydligt, och konsumtionsefter-
frågan förväntas inte heller öka. Till följd av nedgången i början av
året beräknas totalproduktionen i Finland i genomsnitt inte öka un-
der 2014. 

Situationen på arbetsmarknaden försämras fortsättningsvis. Arbets-
löshetsgraden förväntas stiga till 8,6 % och sysselsättningen mins-
kar med 0,4 % jämfört med året innan. Pristrycket försvagas fort-
sättningsvis och inflationen stannar på 1,1 %, varav den åtstraman-
de verkan av den indirekta beskattningen är ca ½ procentenhet. 

InkomstposterInkomstposten höjs med ca 601 miljoner euro. Kalkylen över skat-
teinkomster höjs med 317,2 miljoner euro, varav 250 miljoner euro
föranleds av en höjning av inkomstposten för förvärvs- och kapital-
inkomster, 50 miljoner euro av en höjning av inkomstposten för
överlåtelseskatt och 4,5 miljoner euro av en höjning av inkomstpos-
ten för bankskatt. Kalkylen över apoteksavgiften höjs med
13 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ca 157 miljoner
euro, varav 100 miljoner euro föranleds av statsgarantifonden och
17 miljoner euro av intäktsföringen av statens säkerhetsfond i sta-
tens budgetekonomi samt 25 miljoner euro av återtagandet av över-
förda anslag. Även kalkylen över andra inkomster av blandad natur
kommer att ses över. 

Kalkylen över ränteinkomster höjs med 19 miljoner euro och kalky-
len över lån som återbetalas till staten höjs på motsvarande sätt med
69 miljoner euro. Ändringarna föranleds huvudsakligen av att kal-
kylerna över Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser
samt över ränteinkomster för refinansieringslån som hänför sig till
exporten och återbetalning av lånen har preciserats. Kalkylen över
utdelningsinkomsterna höjs med 38 miljoner euro i enlighet med
Fingrid Oyj:s extra vinstutdelning som intäktsförs.
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Balans och statsskulden Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med
601 miljoner euro och ökningen av anslagen med 77 miljoner euro
minskar den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2014 behovet av
statens nettoupplåning med 523 miljoner euro. Statens nettoupplå-
ning 2014 föreslås uppgå till 6,9 miljarder euro. På basis av det som
budgeterats beräknas statsskulden vid utgången av 2014 uppgå till
96,6 miljarder euro, vilket är cirka 47 % i förhållande till bruttona-
tionalprodukten.

Ram för valperioden Det föreslås att de utgifter som ska hänföras till ramen minskas med
ca 89 miljoner euro närmast på grund av tekniska preciseringar av
kalkylen över anslag. Nivån för ramutgifterna för 2014 blir därmed
42 736 miljoner euro.

Med beaktande av de nya strukturella korrigeringarna på 9,5 miljo-
ner euro i ramen uppgår ramnivån 2014 till 42 860 miljoner euro.
Den ofördelade reserven blir 123,8 miljoner euro som får överföras
till år 2015 för att användas till utgifter av engångsnatur, om inte den
blir använd i senare tilläggsbudgetar under 2014.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro

2013
Bokslut

2014
Godkänd

 budget (bud-
get+tilläggs-
budgetarna)

2014
Regeringens
budgetprop.

2014
Sammanlagt

Anslag sammanlagt 
(exkl. minskning av statsskulden) 54 587 54 679 77 54 756
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 737 1 814 -76 1 738

Inkomstposter sammanlagt 
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 46 172 47 246 601 47 847
— Skatteinkomster 38 740 39 242 317 39 559
— Övriga inkomster 7 432 8 004 284 8 288
Nettoupplåning och skuldhantering 
(mom. 15.03.01) 6 420 7 433 -523 6 909
— Nettoupplåning 6 424 7 483 -523 6 959
— Skuldhantering -4 -50 - -50
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UtvecklingssamarbeteDet föreslås att anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet
höjs med det belopp på ca 21 miljoner euro som motsvarar de in-
komster som influtit från auktioneringen av utsläppsrätter under ti-
den 22.3—28.8.2014.

I fråga om det egentliga utvecklingssamarbetet föreslås det ändring-
ar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal. Det
föreslås att till det nya utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM
överförs 10 miljoner euro i fullmakter att bevilja medel och ingå av-
tal.

SenatfastigheterTill Senatfastigheter föreslås en fullmakt att lyfta investeringar till
ett maximibelopp mellan 30 miljoner euro och 300 miljoner euro
och nettoupplåning till ett maximibelopp mellan 30 miljoner euro
och 80 miljoner euro. Tilläggen föranleds av ett större behov av in-
vesteringar än beräknat för 2014. 

Dessutom föreslås det att Senatsfastigheter får fullmakt att överlåta
till bolaget HGR Property Partners OY en fastighet jämte byggna-
der i Helsingfors stad för en köpesumma på ca 26 miljoner euro, till
bolaget JM Suomi OY två obrutna områden jämte byggnader i Esbo
stad för en köpesumma på ca 18,3 miljoner euro samt till fonden
Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö tre fastigheter jämte
byggnader i Tammerfors stad för en köpesumma på ca 12,1 miljo-
ner euro.

Justering av omkostna-
derna

På initiativ av republikens presidents kansli minskas kansliets om-
kostnader som en engångsåtgärd med ca 1 miljoner euro.

Till följd av att intäkterna från de avgifter för behandling av visum
som fås från finska beskickningar i Ryssland har minskat föreslås

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2014 2015

24.30.66 Styrning av inkomster från auktionering av utsläppsrätter till 
projekt av engångsnatur för utvecklingssamarbete och klimat-
finansiering (kan enligt regeringsprogrammet genomföras 
utanför ramen) 21,0

24.30.66 Utbetalningar från utvecklingssamarbetsverket i Österrike 
kommer inte att infalla 2014, vilket innebär att tidigare 
budgeterade genomgångspost och motsvarande inkomst slopas 
i budgeten. -0,5

31.10.77 Utgifter som motsvarar EU:s TEN-inkomster (inkomsterna har 
antecknats under moment 12.31.10) 4,4

32.20.02 På grund av den fördröjda planlösningen för VTT återtas 
anslaget och ombudgeteras till 2015. -3,3 3,3

32.60.41 Ändring av tidpunkten för investeringsstöd för 
LNG-terminaler -12,0 12,0

Sammanlagt 9,5 15,3
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det till utrikesförvaltningens omkostnader ett tillägg på 14,5 miljo-
ner euro.

Till domstolarnas omkostnader föreslås det ett tillägg på 0,9 miljo-
ner euro på grund av det stora antalet summariska ärenden vid tings-
rätterna.

Till Nödcentralsverkets hyresutgifter föreslås det ett tillägg av en-
gångsnatur på ca 4,1 miljoner euro till ersättningar för avslutande av
hyreskontrakt för lokaler som blivit lediga i förtid.

Till de pensionsförsäkringsavgifter som hänför sig till utvidgningen
av partnerskapet för underhåll till bolaget Millog Oy föreslås det en
anslagsökning på ca 10,3 miljoner euro.

Till skatteförvaltningen föreslås det i tillägg ca 0,8 miljoner euro till
utgifter för datasystemändringar som den ändrade beskattningen av
utdelningar 2015 kräver.

Andra justeringar För lagstadgade ersättningar som ska betalas privata rättsbiträden
föreslås det ett tillägg på 12,5 miljoner euro på grund av det ökade
antalet ersättningar.

Det föreslås att den tidigare beviljade anskaffningsfullmakten på 15
miljoner euro för projektet för ett gemensamt fältledningssystem för
säkerhetsmyndigheterna (KEJO) höjs med 5 miljoner euro. 

För mottagande av flyktingar och asylsökande föreslås det i tillägg
ca 8,5 miljoner euro på grund av att utgifterna är större än beräknat.

På grund av den försenade betalningstidtabellen för de fjärrverkan-
de missilsystemen som möjliggör markmålseld föreslås det att av
anslaget senareläggs 40,7 miljoner euro från år 2014.

För statsandelen för kommunal basservice föreslås det ett tillägg på
ca 8,4 miljoner euro på grund av rättelse av felbetalade statsandelar
till vissa kommuner.

Det föreslås att återbäringen av intäkterna från lotteriskatten till
landskapet Åland minskas med 1,5 miljoner euro på grund av att be-
loppet av den lotteriskatt som betalats för 2013 och ska återbäras
landskapet Åland är mindre än beräknat.

Det föreslås att anslaget för EU-avgifter minskas med 30 miljoner
euro på grund av att EU:s inkomster av blandad natur har ökat och
av att grunderna för bruttonationalinkomsten och mervärdesskatten
för tidigare år har setts över.

Den finansiering som reserverats för utveckling av specialiserings-
utbildningen för högskoleutbildade ökas med 3 miljoner euro i
överföring från finansieringen av kompletterande utbildning av lä-
roavtalstyp för högskoleutbildade.
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Till ersättningar för viltskador föreslås det ett tillägg på ca 1,6 mil-
joner euro så att ersättningarna för 2013 kan betalas till fullt belopp.

Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital sänks med 11,5 miljo-
ner euro därför att avsikten är att överföra kapital för grundande av
Tykö nationalpark (RP 81/2014 rd) och till balansräkningen för de
offentliga uppgifterna i anslutning till principbeslutet om METSO
(13 000 ha).

Det föreslås att fullmakten för projektet Ringbanan höjs med 20
miljoner euro från 489 miljoner euro till 509 miljoner euro på grund
av att kostnaderna för de stationer som ingår i projektet har stigit i
förhållande till de ursprungliga planerna. Det föreslås att fullmakten
för E 18 Forsby—Kotka  höjs med 4 miljoner euro för att byggandet
av bullerskydd ska kunna slutföras.

För att inleda övervakningen av svaveldirektivet föreslås det till
Trafiksäkerhetsverket ett anslag på 0,6 miljoner euro för anskaff-
ning av den utrustning och den programvara som behövs i flygöver-
vakningen.

Till innovationsstöd för skeppsbyggnad föreslås det ett tillägg på 10
miljoner euro. Stödet riktas till kostnaderna för innovativa lösningar
för fartygen, som innebär att man strävar efter att förbättra konkur-
renskraften för varvsindustrin. 

Till lån för refinansieringsverksamhet som gäller exporten föreslås
det ett tillägg på 10 miljoner euro på grund av skyddsåtgärder som
hänför sig till preciserade ändringar i valutakurser och räntor.

Det föreslås att det lånemoment som förvaltas av Teknologiska ut-
vecklingscentralen ändras så att lånen beviljas huvudsakligen utan
krav på säkerhet. Dessutom föreslås det att omnämnandet av maxi-
mibeloppet för lån för vilka kan beviljas betalningsbefrielse slopas.
Beviljande av Tekes lån utan säkerhet och möjligheterna att bevilja
betalningsbefrielse utgör en central del av fördelningen av finansie-
ringsrisken. 

Det föreslås att förslagsanslaget för strukturfonderna minskas med
60 miljoner euro främst på grund av att programperioden 2014—
2020 har inletts senare än beräknat. 

Det föreslås att anslaget på 42 miljoner euro för investeringsstöd för
LNG-terminaler slopas i budgeten, eftersom det betalningar som
beräknats infalla 2014 flyttas till kommande år. Dessutom föreslås
det att från produktionsstödet för förnybar energi avdras 20 miljoner
euro som föranleds av precisering av utbetalningar. 

Eftersom antalet bostadsbidragstagare har ökat mer än beräknat
ökar det behovet av anslag med 20 miljoner euro.
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Till följd av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats och att
arbetslöshetsbedömningen har ändrats föreslås det att anslaget för
utkomstskydd för arbetslösa ökas när det gäller grunddagpenning
med 10 miljoner euro, när det gäller inkomstrelaterad dagpenning
med 12 miljoner euro och när det gäller arbetsmarknadsstöd med
183,2 miljoner euro. Dessutom föreslås det till statens andel av kost-
naderna för vuxenutbildningsstödet ett tillägg på ca 7,8 miljoner eu-
ro.

Det föreslås att utgiftsstaten för sjukförsäkringen sänks med 20 mil-
joner euro. Avdraget föranleds av en precisering av kalkylen över
förmånsutgifter och av överskott från 2013.

Det föreslås att statens andel av pensionsutgifterna sänks med sam-
manlagt 23,4 miljoner euro. De utgifter som föranleds av lagen om
pension för lantbruksföretagare ökar med 2,6 miljoner euro. De ut-
gifter som föranleds av lagen om pension för företagare minskar
med 7 miljoner euro och statsandelen av de utgifter som föranleds
av folkpensionslagen med 19 miljoner euro.

För bekämpning av föroreningar i miljön kring Talvivaara gruvom-
råde föreslås det 5 miljoner euro. Avsikten är att NTM-centralen i
Kajanaland anskaffar vattenbehandlingsteknik med anslaget. De
kostnader som föranleds tas ut i efterhand av verksamhetsutövaren.

Kalkylen över ränteutgifter på statsskulden sänks med 76 miljoner
euro till ca 1,7 miljarder euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

Godkänd
budget (budget+

tilläggsbudgetarna)
Regeringens
budgetprop. Sammanlagt

21. Riksdagen 157 597 000 - 157 597 000
22. Republikens president 37 710 000 -986 000 36 724 000
23. Statsrådets kansli 111 841 000 - 111 841 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 347 422 000 34 955 000 1 382 377 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 897 239 000 14 717 000 911 956 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 271 024 000 12 855 000 1 283 879 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 739 854 000 -29 506 000 2 710 348 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 17 087 400 000 -18 999 000 17 068 401 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets 

förvaltningsområde 6 677 792 000 400 000 6 678 192 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets 

förvaltningsområde 2 688 489 000 -10 935 000 2 677 554 000
31. Kommunikationsministeriets 

förvaltningsområde 3 064 809 000 16 711 000 3 081 520 000
32. Arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde 3 627 746 000 -64 075 000 3 563 671 000
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33. Social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde 12 880 025 000 193 240 000 13 073 265 000

35. Miljöministeriets förvaltningsområde 276 300 000 5 000 000 281 300 000
36. Räntor på statsskulden 1 813 600 000 -76 000 000 1 737 600 000
Sammanlagt 54 678 848 000 77 377 000 54 756 225 000

De av riksdagen godkända anslagen för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen 
enligt huvudtitel, euro

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2014 och de nu föreslagna ändringarna av 
inkomstposterna enligt avdelning, euro

Avdelning

Godkänd
budget (budget+

tilläggsbudgetarna)
Regeringens
budgetprop. Sammanlagt

11. Skatter och inkomster av skattenatur 39 242 148 000 317 200 000 39 559 348 000
12. Inkomster av blandad natur 4 889 914 000 157 273 000 5 047 187 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning 

av aktier och intäktsföring av vinst 2 585 000 000 57 000 000 2 642 000 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuld-

hantering) 529 100 000 69 300 000 598 400 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuld-
hantering) 47 246 162 000 600 773 000 47 846 935 000

15.03.01Nettoupplåning och skuldhantering 7 432 686 000 -523 396 000 6 909 290 000
Sammanlagt 54 678 848 000 77 377 000 54 756 225 000



III tilläggsbudgeten för 2014

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 €

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 317 200 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 254 500 000

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg .............................. 250 000 000
05. Bankskatt, tillägg ............................................................................. 4 500 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 12 700 000

03. Apoteksavgifter, tillägg ................................................................... 12 700 000

10. Övriga skatter 50 000 000

05. Överlåtelseskatt, tillägg ................................................................... 50 000 000
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Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 157 273 000

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -500 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag .... -500 000

25. Justitieministeriets förvaltningsområde 9 000 000

10. Domstolarnas inkomster, tillägg ...................................................... 5 000 000
20. Utsökningsavgifter, tillägg .............................................................. 4 000 000

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 000 000

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

28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 000 000

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden .......................... 17 000 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna 

medel, avdrag .................................................................................. -12 000 000

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 14 219 000

10. Trafikverkets inkomster, tillägg ...................................................... 12 360 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltnings-

område, tillägg ................................................................................. 1 859 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 104 000 000

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten  ............................. 100 000 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg .................... 4 000 000

39. Övriga inkomster av blandad natur 24 554 000

04. Återtagande av överförda anslag, tillägg ......................................... 24 554 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING 
AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 57 000 000

01. Ränteinkomster 19 000 000

05. Räntor på övriga lån, tillägg ............................................................ 19 000 000
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03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 38 000 000

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av för-
säljning av aktier, tillägg ................................................................. 38 000 000

Avdelning 15

15. LÅN -454 096 000

01. Lån som återbetalas till staten 69 300 000

04. Amorteringar på övriga lån, tillägg ................................................. 69 300 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -523 396 000

01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag .................................... -523 396 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

77 377 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22 €

22. REPUBLIKENS PRESIDENT -986 000

02. Republikens presidents kansli -986 000

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 
2 år), avdrag ..................................................................................... -986 000

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34 955 000

01. Utrikesförvaltningen 14 500 000

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 
14 500 000

10. Krishantering —

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslags-
anslag) .............................................................................................. —

30. Internationellt utvecklingssamarbete 20 455 000

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg .. 20 455 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 717 000

01. Ministeriet och förvaltningen 1 287 000

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg . 35 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ............ 252 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg ....................................... 1 000 000

10. Domstolar och rättshjälp 13 430 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 900 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg ........ 12 530 000
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Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 855 000

10. Polisväsendet —

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 
2 år) .................................................................................................. —

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 4 144 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 144 000

40. Invandring 8 711 000

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reser-
vationsanslag 2 år), tillägg ............................................................... 200 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 8 511 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -29 506 000

10. Militärt försvar -29 506 000

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg .... 5 540 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag -35 046 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -18 999 000

10. Beskattningen och tullväsendet 820 000

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 820 000

20. Tjänster för statssamfundet 620 000

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ........ 620 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) .... —
88. Senatfastigheter ............................................................................... —

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen 500 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 500 000
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40. Statens regional- och lokalförvaltning -500 000

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag ...... -500 000

70. Utvecklande av statsförvaltningen -200 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag ..... -200 000

80. Överföringar till landskapet Åland 1 703 000

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg ................................. 3 203 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (för-

slagsanslag), avdrag ......................................................................... -1 500 000

90. Stöd till kommunerna 8 058 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-
slag), tillägg ..................................................................................... 8 058 000

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 
3 år) .................................................................................................. —

92. EU och internationella organisationer -30 000 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), avdrag .............. -30 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖR-
VALTNINGSOMRÅDE 400 000

10. Allmänbildande utbildning —

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservations-
anslag 2 år), avdrag .......................................................................... -400 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 400 000

30. Vuxenutbildning —

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslags-

anslag), avdrag ................................................................................. -3 000 000

80. Konst och kultur 400 000

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 90 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg ......... 250 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservations-

anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 60 000
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Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -10 935 000

01. Förvaltning 210 000

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 210 000

10. Utveckling av landsbygden —

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), 
tillägg ............................................................................................... 7 000 000

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 
av landsbygden (förslagsanslag), tillägg ......................................... 7 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala 
och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), avdrag ......... -14 000 000

20. Jordbruk -13 225 000

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reserva-
tionsanslag 3 år) ............................................................................... —

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 
3 år), tillägg ..................................................................................... 3 175 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -16 400 000

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 500 000

20. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg ............................................ 500 000
41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) .................................... —

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 580 000

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservations-
anslag 2 år) ...................................................................................... —

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 1 580 000

63. Forststyrelsen —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE 16 711 000

10. Trafiknätet 14 111 000

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg ...... 14 111 000
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20. Myndighetstjänster för trafiken 600 000

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 600 000

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 2 000 000

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjö-
transport (förslagsanslag), tillägg .................................................... 2 000 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för 
kommunikation —

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-
projektet (reservationsanslag 3 år) ................................................... —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE -64 075 000

01. Förvaltning 37 070 000

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 1 680 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 390 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvalt-
ningsområde (förslagsanslag), tillägg .............................................. 35 000 000

20. Närings- och innovationspolitik 16 690 000

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reserva-
tionsanslag 2 år), avdrag .................................................................. -3 310 000

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer 
för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) ........... —

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg 
10 000 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-
luster (förslagsanslag) ...................................................................... —

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (för-
slagsanslag), tillägg ......................................................................... 10 000 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) ... —

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 4 165 000

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 165 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg ............................................... 4 000 000
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50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -60 000 000

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s struktur-
fondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och 
andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), 
avdrag .............................................................................................. -60 000 000

60. Energipolitik -62 000 000

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag ....... -42 000 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) ............................................. —
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag ........ -20 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE 193 240 000

01. Förvaltning -595 000

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 320 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 
(reservationsanslag 2 år), tillägg ...................................................... 55 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservations-
anslag 2 år), tillägg .......................................................................... 100 000

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag ............................... -1 070 000

02. Tillsyn 445 000

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 
tillägg ............................................................................................... 75 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-
vården (reservationsanslag 2 år), tillägg .......................................... 295 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedels-
området (reservationsanslag 2 år), tillägg ....................................... 75 000

03. Forskning och utveckling 150 000

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 
2 år), tillägg ..................................................................................... 150 000

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 23 600 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg ........................................... 20 000 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg .......................................... 3 600 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa 213 040 000

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), tillägg 12 000 000
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51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg ............... 10 000 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg ............ 183 200 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg ......... 7 840 000

30. Sjukförsäkring -20 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen 
(förslagsanslag), avdrag ................................................................... -20 000 000

40. Pensioner -23 400 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg ................................... 2 600 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för 
företagare (förslagsanslag), avdrag ................................................. -7 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 
vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag ....................................... -19 000 000

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 000 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader —

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) ................ —

10. Miljö- och naturvård 5 000 000

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg ..................... 5 000 000

Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -76 000 000

01. Ränta på statsskulden -76 000 000

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag ............................... -76 000 000

Anslagens totalbelopp: 

77 377 000
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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

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  250 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av förhandsuppgifterna om den slutliga beskattningen
2013. Av förhandsuppgifterna om beskattningen 2013 framgick det att den skatt på kapitalinkom-
ster som flyter in från överlåtelsevinster var större än väntat, vilket höjer uppskattningen av sta-
tens intäkter av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med ca 250 miljoner euro. Den utdel-
ning som tillämpas för skatteåret 2014 ändras så, att den motsvarar den högre prognosen för skatt
på kapitalinkomster. Den nya utdelningen för 2014 tillämpas första gången vid den redovisning
som ska göras i december 2014.

2014 III tilläggsb. 250 000 000
2014 II tilläggsb. 120 000 000
2014 budget 8 676 000 000
2013 bokslut 7 847 885 671
2012 bokslut 7 868 649 745

05. Bankskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  4 500 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att de influtna intäkterna från bankskatten varit större än
beräknat. Skatteåret för bankskatt är ett kalenderår. Enligt bankskattelagen ska inlåningsbankerna
betala bankskatten för skatteåret i sin helhet före utgången av april.

I den ordinarie budgeten för innevarande år har under moment 28.99.87 (Användningen av intäk-
terna från bankskatten) budgeterats ett anslag som motsvarar den inkomstpost som budgeterats
under moment 11.01.05. 

I budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd) föreslås under moment 28.99.87 att de treåriga
reservationsanslag på totalt 266 000 000 euro som har beviljats i budgetarna för 2013 och 2014
återtas. Av det återtagna anslaget föreslås 166 000 000 euro bli ombudgeterat under moment
28.92.60 Överföring till fonden för finansiell stabilitet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås under moment 28.99.87 inget anslag som mot-
svarar den inkomstpost som nu föreslagits bli budgeterad under momentet. 

2014 III tilläggsb. 4 500 000
2014 budget 133 000 000
2013 bokslut 133 784 691

04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  12 700 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att de uppskattade apoteksavgifter som baserar sig på
apotekens omsättning 2013 har preciserats.

2014 III tilläggsb. 12 700 000
2014 budget 143 500 000
2013 bokslut 152 213 453
2012 bokslut 144 041 810

10.  Övriga skatter

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  50 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av den uppdaterade inkomstprognosen på basis av uppgif-
terna över influtna belopp år 2014. Ökningen av inkomstposten beror på några exceptionellt stora
fastighetsaffärer under juni—september. 
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2014 III tilläggsb. 50 000 000
2014 II tilläggsb. 80 000 000
2014 budget 581 000 000
2013 bokslut 586 394 998
2012 bokslut 579 667 904
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Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet dras det av  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av samarbetsprojektet mellan ministeriet och det österri-
kiska utvecklingssamarbetsverket (ADA). Under innevarande år kommer det inte att komma någ-
ra tilläggsavgifter för projektet. Motsvarande avdrag har beaktats under moment 24.30.66.

2014 III tilläggsb. -500 000
2014 budget 17 260 000
2013 bokslut 13 027 321
2012 bokslut 29 944 459

25.  Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  5 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tingsrätterna avgör flera summariska ärenden än uppskattat och dessutom har
höjningen av avgifterna den 1 januari 2014 ökat inkomsterna mera än beräknat.

2014 III tilläggsb. 5 000 000
2014 budget 27 010 000
2013 bokslut 34 623 812
2012 bokslut 33 833 367

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget beror på att resultatet av avgifter som tagits ut är bättre än beräknat.
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2014 III tilläggsb. 4 000 000
2014 budget 69 000 000
2013 bokslut 75 927 362
2012 bokslut 71 683 279

27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Förändringen i inkomstposten föranleds huvudsakligen av att ersättningarna
för materiel och utrustning i UNIFIL-operationen som FN har betalat har ökat samt av återbetal-
ningar som hänför sig till Foreign Military Sales (FMS) -betalningsarrangemangen.

2014 III tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 4 200 000
2013 bokslut 4 313 633
2012 bokslut 3 028 836

28.  Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden

Under momentet beräknas inflyta  17 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Inkomsterna inflyter från intäktsföringen av statens säkerhetsfond i statens
budgetekonomi.

2014 III tilläggsb. 17 000 000

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet dras det av  12 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2007/436/EG) som gäller egna
medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter
som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 25 % för att täcka de
uppbördskostnader som föranleds dem. Avdraget föranleds av att uppskattningen gällande de to-
tala tullinkomsterna har preciserats.

2014 III tilläggsb. -12 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 42 556 912
2012 bokslut 46 598 501
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31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  12 360 000  euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att intäktsföringen av EU:s direkta byggstöd budge-
teras enligt kontantprincipen.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att under momentet budgeteras även in-
komster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis
av koncessionsavtal.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av inkomstposten har som tillägg beaktats den transaktion på
4 411 700 euro som utgörs av intäktsföring av EU:s direkta byggstöd för kostnader som har be-
talats under investeringsmomentet och som baserar sig på 2012 års stödbeslut för Ringbanepro-
jektet. Av det anslag som motsvarar det intäktsförda beloppet på 4 411 700 euro har under mo-
ment 31.10.77 antecknats 4 411 000 euro i tillägg. Vid ändring av inkomstposten har dessutom
som tillägg i form av en intäktsföring av EU:s direkta byggstöd beaktats en förhandsbetalning på
8 749 995 euro enligt 2012 års stödbeslut för vintersjöfartsprojektet WINMOS. 

Vid ändring av inkomstposten har som avdrag beaktats Esbo stads andel på 800 000 euro för pro-
jektet Anslutningsförbindelser för Västmetron. När det gäller detta projekt fakturerar entreprenö-
ren direkt Esbo stad.

2014 III tilläggsb. 12 360 000
2014 I tilläggsb. 23 159 000
2014 budget 17 716 000
2013 bokslut 28 945 198
2012 bokslut 64 145 863

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  1 859 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas det inflyta
1 859 000 euro.

En auktion på utsläppsrätter inom luftfarten torde inledas i september 2014 enligt uppgifter från
Europeiska kommissionen. Inkomsterna från utsläppshandeln inom luftfarten grundar sig på la-
gen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010). Finlands andel av de inkomster som be-
räknas flyta in från auktionen med utsläppsrätter för luftfart år 2014 är 1 859 000 euro (341 180
ton kol, à 5,45 €). 

Auktionen med utsläppsrätter för luftfart inleddes och avbröts år 2012. Utsläppsrätterna auktio-
neras ut retroaktivt när auktionen inleds. Därför har vid dimensioneringen av inkomstposten un-
der momentet retroaktivt beaktats även inkomstposterna för 2012—2013. 



12.3228

2014 III tilläggsb. 1 859 000
2014 I tilläggsb. 33 000
2014 budget 50 000
2013 bokslut 51 058
2012 bokslut 46 198

32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 

Till momentet överförs  100 000 000  euro från statsgarantifonden.

F ö r k l a r i n g :  Intäktsföringen baserar sig på att statsgarantifonden (444/1998) för närvarande
har en bra betalningsberedskap som särskilt beror på att de enskilda stora risker som statsgaran-
tifonden under de senaste åren har ansvarat för hittills inte har genomförts. Dessutom har det se-
parata resultatet för exportgaranti- och specialborgensverksamheten varit vinstbringande flera år,
vilket har inneburit tillväxt för Finnvera Abp:s interna fond för exportgaranti- och specialbor-
gensverksamhet. Med fondens medel täcks främst exportgaranti- och specialborgensförluster. 

2014 III tilläggsb. 100 000 000

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av att användningen av anslaget för lönegaranti varit större
än beräknat.

2014 III tilläggsb. 4 000 000
2014 budget 36 327 000
2013 bokslut 35 978 338
2012 bokslut 33 624 331

39.  Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  24 554 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  

Återtagande av anslag enligt moment (euro)

Moment 27.10.01 934 000
Moment 27.10.18 19 000 000
Moment 28.20.01 620 000
Moment 30.20.46 4 000 000
Sammanlagt 24 554 000
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2014 III tilläggsb. 24 554 000
2014 I tilläggsb. 77 027 000
2014 budget 50 000 000
2013 bokslut 98 204 236
2012 bokslut 517 234 763
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Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV 
AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.  Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  19 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I tillägget har beaktats ränteinkomsterna på Finlands Exportkredit Ab:s lån för
fartygsleveranser samt refinansieringslån för export liksom en preciserad uppskattning av ränte-
inkomsterna på lån som beviljats andra länder. 

2014 III tilläggsb. 19 000 000
2014 budget 93 000 000
2013 bokslut 101 754 205
2012 bokslut 61 862 938

03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  38 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av Fingrid Oyj:s intäktsföring av en extra utdelning med
anledning av en ändring av bolagsordningen.

2014 III tilläggsb. 38 000 000
2014 I tilläggsb. 510 000 000
2014 budget 1 475 200 000
2013 bokslut 1 415 684 460
2012 bokslut 1 383 115 096
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Avdelning 15
LÅN

01.  Lån som återbetalas till staten

04. Amorteringar på övriga lån

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på  69 300 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  I tillägget har amorteringarna på lån till Finlands Exportkredit Ab för fartygs-
leveranser och på refinansieringslån för export beaktats.

2014 III tilläggsb. 69 300 000
2014 II tilläggsb. 127 448 000
2014 budget 323 652 000
2013 bokslut 191 943 706
2012 bokslut 312 807 120

03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av  523 396 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på
523 396 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 6 959 290 000 euro år
2014. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till
6 909 290 000 euro år 2014.

Inkomster och utgifter (mn euro)

Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde 6 959
Utgifter
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 6 909
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2014 III tilläggsb. -523 396 000
2014 II tilläggsb. 327 406 000
2014 I tilläggsb. -23 806 000
2014 budget 7 129 086 000
2013 bokslut 6 419 515 623
2012 bokslut 4 703 307 934
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A N S L A G

Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT

02.  Republikens presidents kansli

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  986 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som temporärt avdrag beaktats 1 000 000 euro,
eftersom en del av behovet av anslag år 2014 kan finansieras med anslag som överförts från fö-
regående år. Vid ändringen av anslaget har dessutom som tillägg beaktats 14 000 euro med an-
ledning av sådana lönejusteringar i enlighet med statens tjänstekollektivavtal som genomförts ge-
nom arbetsgivarbeslut.

2014 III tilläggsb. -986 000
2014 budget 8 535 000
2013 bokslut 8 903 000
2012 bokslut 10 136 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  14 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på att inkomsterna av avgifterna för handlägg-
ning av visum på Finlands beskickningar i Ryssland har minskat.

2014 III tilläggsb. 14 500 000
2014 I tilläggsb. 154 000
2014 budget 202 407 000
2013 bokslut 200 551 000
2012 bokslut 204 459 000

10.  Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad dispo-
sitionsplan

01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden 
för EU:s stridsgrupper 1 635 000 +157 000 - 1 792 000

03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 
(UNMIL-insatsen) 520 000 - - 520 000

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Kosovo (KFOR-insatsen) 2 392 000 -191 000 - 2 201 000

05. Gemensamma utgifter 5 498 000 +150 000 - 5 648 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 

Bosnien och Hercegovina (operationen 
EUFOR/ALTHEA) 998 000 - - 998 000
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F ö r k l a r i n g :  Punkt 16 i dispositionsplanen ökas med 80 000 euro på grund av de preciserade
personalkostnaderna. De anslag som behövs finansieras från punkt 09 i dispositionsplanen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. 2 800 000
2014 budget 56 302 000
2013 bokslut 43 502 995
2012 bokslut 36 699 363

30.  Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  20 455 000  euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Afghanistan (ISAF-insatsen) 12 334 000 +1 092 000 - 13 426 000

09. I reserv för merutgifter för pågående insatser 
eller för förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser samt för andra 
utgifter för krishantering 4 227 000 -3 231 000 -80 000 916 000

10. Utgifter för Atalanta-operationen 711 000 - - 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 

Somalia 887 000 -150 000 - 737 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 25 311 000 +1 979 000 - 27 290 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 038 000 - - 1 038 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 751 000 -370 000 +80 000 416 000
17. Finska avdelningen vid Medelhavet - +1 573 000 - 1 573 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Central-

afrikanska republiken (EUFOR RCA) - +1 791 000 - 1 791 000
Sammanlagt 56 302 000 +2 800 000 - 59 102 000

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad dispo-
sitionsplan

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad dispo-
sitionsplan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 305 392 000 +41 946 000 +12 955 000 360 293 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regioner1) 255 760 000 +4 800 000 -3 400 000 257 160 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 48 659 000 -1 400 000 - 47 259 000
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Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal under momentet ändras dessutom
som följer:

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsanslag föranleds 20 955 000 euro av inkomster från auk-
tioneringen av utsläppsrätter under tiden 22.3—28.8.2014. I enlighet med rambeslutet 2013 ska
en del av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter riktas till klimatfinansieringen och
utvecklingssamarbetet. Av de influtna inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter fördelas
i denna tilläggsbudgetproposition 12 955 000 euro under punkt 1 i dispositionsplanen och
8 000 000 euro under punkt 5 i dispositionsplanen, varav tilläggsanslag vid behov kan anvisas för
bekämpningen av ebolasmitta.

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt 
land 56 450 000 +4 000 000 +900 000 61 350 000

5. Humanitärt bistånd 82 707 000 - +8 000 000 90 707 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunk-

tioner och utvecklingspolitisk information 8 176 000 -400 000 - 7 776 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 

intern revision 2 600 000 - - 2 600 000
8. Understöd till frivilligorganisationernas 

utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informatio-
nen om utvecklingssamarbetet 114 000 000 - +2 000 000 116 000 000

9. Räntestödsinstrumentet 18 100 000 - - 18 100 000
Sammanlagt 891 844 000 +48 946 000 +20 455 000 961 245 000

1) I anslaget ingår 460 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 11 500 000 
euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) 
samt 1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig

dispositions-
plan

I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad dispo-
sitionsplan

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

fördelning
III tilläggs-

budgeten
Ändrad

fördelning

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 401 765 000 - 401 765 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och 

regioner 121 787 000 - 121 787 000
3. Europeiska utvecklingsfonden - - -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 32 720 000 +10 000 000 42 720 000
5. Humanitärt bistånd 2 800 000 - 2 800 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner 

och utvecklingspolitisk information 860 000 - 860 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern 

revision - - -
8. Understöd till frivilligorganisationernas utvecklings-

samarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete 
(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet 136 950 000 -10 000 000 126 950 000

9. Räntestödsinstrumentet 20 000 000 - 20 000 000
Sammanlagt 716 882 000 - 716 882 000
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Behovet av anslag minskas med 500 000 euro, som dras av från samarbetsprojektet mellan mi-
nisteriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA) under punkt 2 i dispositionspla-
nen. Under innevarande år kommer det inte några tilläggsavgifter för projektet. Motsvarande av-
drag har beaktats under moment 12.24.99.

Punkt 4 i dispositionsplanen ökas med 900 000 euro för stöd till internationella frivilligorganisa-
tioner (INGO-stöd) och punkt 8 i dispositionsplanen ökas med 2 000 000 euro för finansieringen
av handikapprojekt. Tilläggen finansieras med medel under punkt 2 i dispositionsplanen.

Fullmakter att bevilja medel och ingå avtal för 2014 avdras från punkt 8 i dispositionsplanen till
ett belopp av sammanlagt 10 000 000 euro som överförs till punkt 4 i dispositionsplanen för ut-
vecklingsinnovationsprogram. Ändringen ökar inte det totala beloppet av fullmakterna att bevilja
medel och ingå avtal.

2014 III tilläggsb. 20 455 000
2014 I tilläggsb. 48 946 000
2014 budget 891 844 000
2013 bokslut 940 392 000
2012 bokslut 893 520 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tilläg på  35 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av beredningen av bestämmelser om mo-
derskap.

2014 III tilläggsb. 35 000
2014 I tilläggsb. 34 000
2014 budget 27 592 000
2013 bokslut 26 842 000
2012 bokslut 26 582 000

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  252 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av behovet av tilläggsanslag föranleds 82 000 euro av att antalet utdrag om
brottslig bakgrund för frivilliga som arbetar med barn har varit mindre än väntat och att de beräk-
nade inkomsterna till följd av detta har minskat samt 170 000 euro av behovet av korrigeringar
av fel som beror på programmet för brottmålsdomar.

2014 III tilläggsb. 252 000
2014 budget 6 809 000
2013 bokslut 6 751 000
2012 bokslut 7 160 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 000 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av ersättningar i enlighet med 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning
(378/2005).
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att rättegångskostnaderna för myndig-
heternas verksamhet har ökat.

2014 III tilläggsb. 1 000 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 10 865 000
2013 bokslut 10 293 782
2012 bokslut 9 085 966

10.  Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  900 000  euro. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av behovet av att förkorta behandlingsti-
derna vid tingsrätterna. Det uppskattas att det kommer in 40 000 fler summariska ärenden än vad
som uppskattades i budgetpropositionen. 

2014 III tilläggsb. 900 000
2014 I tilläggsb. -34 000
2014 budget 259 182 000
2013 bokslut 254 587 000
2012 bokslut 245 587 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  12 530 000  euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget även får användas högst 1 580 000
euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till
övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av ökningen av antalet ärenden och ersätt-
ningen av vissa stora rättegångskostnader.

2014 III tilläggsb. 12 530 000
2014 I tilläggsb. 70 000
2014 budget 45 150 000
2013 bokslut 57 817 023
2012 bokslut 47 028 656
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Polisväsendet

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet kompletteras så att det utöver den fullmakt på 15 000 000 euro som
tidigare beviljats för anskaffning av ett fältledningssystem (KEJO) får ingås förbindelser så att de
föranleder utgifter på högst  5 000 000 euro. 

F ö r k l a r i n g :  Avsikten är att ökningen av fullmakten med 5 000 000 euro ska användas till
betalning av utgifterna för investeringsandelen av projektet för ett gemensamt fältledningssystem
för säkerhetsmyndigheterna. Investeringsandelen innefattar anskaffning av ett informationssys-
tem, köp av tjänster som krävs för det tekniska byggandet och införandet av informationssystemet
samt andra utgifter som är nödvändiga för att projektet ska genomföras. Avsikten är att 1 500 000
euro av tilläggsfullmakten ska finansieras med anslag under moment 26.01.24 för de nya fonder-
na inom området för inrikes frågor, nämligen fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och
integrationsfonden, som inrättades för EU:s programperiod 2014—2020. 

Tilläggsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 1 000 000 euro år 2016 och 4 000 000
euro år 2017. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000

30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 144 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag beror på engångskostnader som föranleds av det för-
tida avslutandet av hyreskontrakt för Nödcentralsverkets lokaler i St Michel, Tavastehus och Lojo
som blivit lediga till följd av nödcentralsreformen.

2014 III tilläggsb. 4 144 000
2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000
2012 bokslut 59 483 000

40.  Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen är en överföring från moment 28.70.20 till Migrationsverket för fort-
satt utveckling av det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA). 

Den fortsatta utvecklingen av systemet finansieras med anslaget under moment 28.70.20 med
sammanlagt 2,4 miljoner euro åren 2014—2016, varav andelen för 2014 är 0,2 miljoner euro, an-
delen för 2015 är 1,2 miljoner euro och andelen för 2016 är 1,0 miljoner euro.

2014 III tilläggsb. 200 000
2014 budget 26 609 000
2013 bokslut 26 707 000
2012 bokslut 32 650 487

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 511 000  euro.

F ö r k l a r i n g :   Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet asylsökande som beviljats
tillfälligt uppehållstillstånd ökat vid förläggningarna.

2014 III tilläggsb. 8 511 000
2014 budget 30 657 000
2013 bokslut 35 601 000
2012 bokslut 36 180 269
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 540 000  euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget även får användas högst
10 260 000 euro för utgifter som föranleds försvarsmakten av pensionsförsäkringsavgifter i sam-
band med breddningen av partnerskapet för materialunderhåll. 

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2013 återtas 934 000 euro.

Fullmakter
Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikop-
terbataljonens prestationsförmåga (HESKY) sänks med 3 550 000 euro så att användningen av
beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 4 190 000 euro åren 2011—2013.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats sammanlagt 11 194 000 eu-
ro, varav 10 260 000 euro utgör utgifter som föranleds försvarsmakten av pensionsförsäkringsav-
gifter i samband med breddningen av partnerskapet med Millog Ab i fråga om underhållet av ma-
terial och 934 000 euro ett tillägg som föranleds av ombudgeteringen av omkostnadsanslaget. Av
reservationsanslaget för 2013 återtas ett eurobelopp som motsvarar ombudgeteringen, eftersom
eurobeloppet i fråga återtas av de fullmakter som antecknats som använda föregående år. Vid
ändringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 5 654 000 euro i överföring till moment
27.10.18, vilket föranleds av att anskaffningen av Luftoperationscentret har konstaterats vara för-
svarsmateriel vid upphandlingsförberedelserna. 

Det är nödvändigt att ändra det maximala beloppet för beställningsfullmakten HESKY, eftersom
det inte varit möjligt att göra anskaffningar enligt motiveringen till beställningsfullmakten. Av-
sikten är att den betalningsandel för 2014 på 3 550 000 euro som ska dras av från det maximala
beloppet för beställningsfullmakten ska användas för försvarsmaktens övriga omkostnader.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
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2014 III tilläggsb. 5 540 000
2014 I tilläggsb. 293 000
2014 budget 1 857 426 000
2013 bokslut 1 784 193 000
2012 bokslut 1 740 494 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  35 046 000  euro.

Av anslaget får högst 25 058 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

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

2014 2015 2016 2017 2018—

Samman-
lagt fr.o.m.

2014

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för 
NH90-utbildningstjänster 2 200 2 200
Beställningsfullmakten för upphandling av 
tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård 1 392 1 392
Beställningsfullmakten för tjänster inom 
underhållet av arméns materiel 58 092 55 078 53 994 4 493 171 657
Beställningsfullmakten för service av 
luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för grundläggande 
flygutbildning med VN-materiel 4 581 4 581 4 581 3 502 2 424 19 669
Beställningsfullmakten för avtal om service 
och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD 
Crotale NG (ITO90MOD service) 3 000 3 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 4 300 4 300
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 13 120 7 000 20 120
Beställningsfullmakten för service och 
underhåll som gäller luftvärnssystem 5 600 5 600
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 49 696 18 034 14 373 82 103
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens 
logistik 2013 (PVLOG 2013) 21 550 26 780 30 520 9 750 88 600
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 166 531 111 473 103 468 17 745 2 424 401 641

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 3 500 66 400 22 400 92 300
Beställningsfullmakten för underhåll som 
gäller simuleringssystem för tvåsidig strid 
(KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 21 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 6 500 69 400 25 400 3 000 9 000 113 300

Fullmakter sammanlagt 173 031 180 873 128 868 20 745 11 424 514 941
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F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 40 700 000 euro för en se-
nareläggning av utbetalningarna av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2012 från 2014
till 2016 samt som tillägg 5 654 000 euro i överföring från moment 27.10.01. 

En senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2012 leder till att anslagen
bättre stämmer överens med den försenade betalningstidtabellen för de fjärrverkande missilsys-
temen som möjliggör markmålseld.

Från moment 27.10.01 överförs 5 654 000 euro till andra anskaffningar av försvarsmateriel för
anskaffningen av Luftoperationscentret. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförbere-
delser har det framgått att den materiel som är planerad att anskaffas är försvarsmateriel som
överensstämmer med motiveringen till moment 27.10.18.

Efter de ändringar som gjorts beräknas att av anslaget kommer 396 930 000 euro att användas till
betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 5 573 000 euro att användas till
betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter
samt 25 058 000 euro att användas för andra försvarsmaterielanskaffningar.

På grund av ändringen i tidsplanen för betalning av utgifter för beställningsfullmakten PVKEH
2012 ändras fullmaktstablån enligt följande:

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

2014 2015 2016 2017 2018—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2014

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande av 
beredskapsförband (VYV 1) 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216
Beställningsfullmakten för utvecklande av 
service- och flygbasbaserade system för 
helikoptrar (HTH) 1 560 580 2 140
Beställningsfullmakten för kompletterande av 
beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) 2 190 2 190
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) 14 496 15 128 24 107 53 731
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008) 8 827 8 827
Beställningsfullmakten för effektivisering av 
kapaciteten för huvudstadsregionens luftför-
svar (PKILPU 2008) 1 200 1 200
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 121 952 48 710 22 042 15 000 207 704
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) 15 050 4 280 19 330
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011) 2 860 2 860
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 35 900 45 000 79 380 10 000 170 280
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2014 III tilläggsb. -35 046 000
2014 I tilläggsb. -7 750 000
2014 budget 470 357 000
2013 bokslut 656 871 000
2012 bokslut 641 996 025

Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 122 753 129 421 132 250 29 900 414 324
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, 
produktutveckling och projektberedning 2013 
(TTK-PROTO 2013) 10 540 9 980 8 160 28 680
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 346 630 262 313 275 739 64 700 19 100 968 482

Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för materiell 
utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 50 300 100 700 97 600 71 300 133 000 452 900
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 50 300 100 700 97 600 71 300 133 000 452 900

Fullmakter sammanlagt 396 930 363 013 373 339 136 000 152 100 1 421 382

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

2014 2015 2016 2017 2018—

Samman-
lagt

fr.o.m.
2014
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  820 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för datasystemändringar som
den ändrade beskattningen av utdelningar 2015 kräver.

2014 III tilläggsb. 820 000
2014 II tilläggsb. 2 500 000
2014 I tilläggsb. 27 900 000
2014 budget 431 903 000
2013 bokslut 431 378 000
2012 bokslut 410 620 000

20.  Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  620 000  euro. 

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2013 återtas
620 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats av det anslag som återtas
290 000 euro för projektet för digitalisering av kreditförvaltningen, 200 000 euro för projektet för
digitalisering av skadeståndsverksamheten och 130 000 euro för ombudgetering av projektet för
centralisering av valutahandeln som föranleds av att genomförandet av projekten har senarelagts. 

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

2014 III tilläggsb. 620 000
2014 budget 30 617 000
2013 bokslut 31 856 000
2012 bokslut 26 155 000
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02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av kursdiffe-
renser som föranleds av användningen av valutakonton som statskontoret sköter centraliserat på
ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar och av kortfristiga valutadepositioner från dessa kon-
ton. 

F ö r k l a r i n g :  Statskontoret har i år tagit i bruk centraliserade valutakonton för att sköta äm-
betsverkens och inrättningarnas betalningar i valutabelopp. I stället för att valuta hålls på bank-
konton kan medel i valutabelopp även placeras i räntebärande bankdepositioner. Användningen
av bankdepositioner kan leda till både negativa och positiva kursdifferenser på samma sätt som
användningen av bankkonton. Kursgottgörelser för valutadepositioner kan antecknas på budget-
konto 12.28.99 såsom det görs i fråga om bankkonton. Beslutsdelen i momentet kompletteras så
att det möjliggör även täckande av kursförluster som föranleds av användningen av valutadepo-
sitioner.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 1 000
2013 bokslut —

88. Senatfastigheter

2. Investeringar
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på
högst 300 miljoner euro år 2014. 

3. Upplåning
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin
verksamhet år 2014 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett
belopp av högst 80 miljoner euro netto. 

4. Fullmakter
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta

— fastighet nr 91-4-61-4 jämte byggnader i Helsingfors stad till HGR Property Partners Oy, eller
för det eller de bolag som ska bildas, för en köpsumma på ca 26 miljoner euro, och i övrigt  på de
villkor som Senatfastigheter bestämmer

— ca 5,6 hektar obrutet område av fastighet nr 49-51-95-2 jämte byggnader och ca 0,2 hektar
obrutet område av fastighet nr 49-439-1-209 jämte byggnader i Esbo stad till JM Suomi Oy, eller
för det eller de bolag som ska bildas, för en köpesumma på ca 18,25 miljoner euro, och i övrigt
på de villkor som Senatfastigheter bestämmer

— fastigheterna nr 837-129-841-3, nr 837-129-876-3 och nr 837-129-841-4 jämte byggnader i
Tammerfors stad till fonden Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö, eller för det eller de bo-
lag som ska bildas, för en köpesumma på ca 12,11 miljoner euro, och i övrigt på de villkor som
Senatfastigheter bestämmer.

F ö r k l a r i n g :  Maximibeloppet för Senatfastigheters investeringar höjs med 30 miljoner euro
från tidigare 270 miljoner euro. Tillägget föranleds av ett större behov av investeringar än beräk-
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nat för 2014. Under 2014 har man mer än beräknat inlett sådana investeringar som inte har ge-
nomförts under tidigare år. Samtidigt har de investeringar som budgeterats för 2014 genomförts
planenligt.

Maximibeloppet för Senatfastigheters nettoupplåning höjs med 30 miljoner euro från tidigare 50
miljoner euro. Samtidigt stiger bruttoupplåningen från 340 miljoner euro till 370 miljoner euro.
Ökningen av brutto- och nettoupplåningen föranleds av behovet att finansiera det ökade antalet
investeringar.

Den fastighet som överlåts till bolaget HGR Property Partners Oy, eller för det eller de bolag som
ska bildas, ligger i Helsingfors stad i stadsdelen Kampen, adress Nylandsgatan 1—5. Den sam-
manlagda arealen för den fastighet som säljs är ca 2 448 m² och för byggnaden 10 280 m² brutto.
I det öppna anbudsförfarandet och i de förhandlingar som förts på grundval av det, var det bästa
anbudet som helhet för fastighetsförmögenheten sammanlagt 26 000 000 euro, vilket motsvarar
objektets verkliga värde. Staten har inte längre sådan användning för fastigheten eller byggnaden
som skulle ge något förnuftigt skäl för att hålla egendomen i statens ägo.

Den fastighet som överlåts till bolaget JM Suomi Oy, eller för det eller de bolag som ska bildas,
ligger i Esbo stad i stadsdelen Mäkkylä, adress Boställsbacken 4—6. Den sammanlagda arealen
för de obrutna områden som säljs är ca 57 680 m² och för byggnaderna ca 16 451 m² brutto. I det
öppna anbudsförfarandet och i de förhandlingar som förts på grundval av det, var det bästa anbu-
det som helhet för fastighetsförmögenheten sammanlagt 18 250 000 euro, vilket motsvarar ob-
jektets verkliga värde. Staten har inte längre sådan användning för de obrutna områdena eller för
byggnaderna som skulle ge något förnuftigt skäl för att hålla egendomen i statens ägo. 

De fastigheter som överlåts till fonden Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö, eller för det
eller de bolag som ska bildas, ligger i Tammerfors stad i stadsdelen Kaleva, adress Uimalankatu
1. Den sammanlagda arealen för de fastigheter som säljs är ca 21 460 m² och för byggnaden
18 783 m² brutto. I det öppna anbudsförfarandet och i de förhandlingar som förts på grundval av
det, var det bästa anbudet som helhet för fastighetsförmögenheten sammanlagt 12 110 001 euro,
vilket motsvarar objektets verkliga värde. Staten har inte längre sådan användning för fastigheten
eller byggnaden som skulle ge något förnuftigt skäl för att hålla egendomen i statens ägo.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget —
2013 bokslut —
2012 bokslut —

30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av en överföring av engångsnatur från moment 28.40.02 för
utgifter som beror på projektet för ibruktagandet av en ny verksamhetsmodell för certifikattjäns-
ter. 
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2014 III tilläggsb. 500 000
2014 I tilläggsb. 200 000
2014 budget 9 816 000
2013 bokslut 9 819 000
2012 bokslut 7 477 000

40.  Statens regional- och lokalförvaltning

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av en överföring av engångsnatur till moment
28.30.03.

2014 III tilläggsb. -500 000
2014 I tilläggsb. 236 000
2014 budget 32 181 000
2013 bokslut 32 749 000
2012 bokslut 33 636 000

70.  Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av  200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen är en överföring till moment 26.40.01 för fortsatt utveckling av
det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA).

2014 III tilläggsb. -200 000
2014 I tilläggsb. -1 995 000
2014 budget 20 005 000
2013 bokslut 40 705 000
2012 bokslut 69 420 000

80.  Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 203 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Av tillägget föranleds 2 703 000 euro av en ändring av de beräknade inkom-
sterna till staten i budgeten för 2014 som ligger till grund för det belopp som avses i självstyrel-
selagen för Åland (1144/1991) och 500 000 euro av den slutliga avräkningen för 2013 som fast-
ställts av Ålandsdelegationen.



28.9050

2014 III tilläggsb. 3 203 000
2014 II tilläggsb. -1 046 000
2014 I tilläggsb. 2 448 000
2014 budget 211 206 000
2013 bokslut 209 391 832
2012 bokslut 204 345 615

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  1 500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av att beloppet av den lotteriskatt som betalats för år
2013 och som ska återbäras till landskapet Åland är mindre än beräknat.

2014 III tilläggsb. -1 500 000
2014 budget 13 000 000
2013 bokslut 10 311 180
2012 bokslut 8 650 751

90.  Stöd till kommunerna

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  8 058 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändring av anslaget har som en minskning beaktats 292 000 euro i anslut-
ning till den finansiering som ska betalas för inledande av grundläggande utbildning enligt 32 §
i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) och som ett tillägg 8 350 000 euro
som rättelse av fel betalda statsandelar till Reisjärvi och Parikkala kommuner.

2014 III tilläggsb. 8 058 000
2014 I tilläggsb. 8 816 000
2014 budget 8 612 665 000
2013 bokslut 8 676 001 810
2012 bokslut 8 470 927 096

34. Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till beredning, styrning, uppfölj-
ning och utvärdering av lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram
för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter.

F ö r k l a r i n g :  På grund av ändring av motiveringen kan statsandel beviljas som allmänt un-
derstöd.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 520 000
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92.  EU och internationella organisationer

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  30 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av att EU:s inkomster av blandad natur har ökat och av
att grunderna för bruttonationalinkomsten och mervärdesskatten för 2014 och för tidigare år har
setts över.

2014 III tilläggsb. -30 000 000
2014 budget 2 015 000 000
2013 bokslut 2 027 689 677
2012 bokslut 1 789 958 053
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE

10.  Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 29.10.02 för utveckling av den elektro-
niska studentexamen.

2014 III tilläggsb. -400 000
2014 budget 50 924 000
2013 bokslut 49 443 000
2012 bokslut 48 959 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 29.10.01 och det är avsett att användas
för utveckling av den elektroniska studentexamen.

Informations- och kommunikationsteknik införs stegvis i avläggandet av studentexamen. De för-
sta proven i examen avläggs elektroniskt våren 2016 och hela examen våren 2019. De totala kost-
naderna för reformen uppgår till ca 15 000 000 euro åren 2014—2018.

2014 III tilläggsb. 400 000
2014 budget 1 949 000
2013 bokslut 1 905 000
2012 bokslut 1 305 000
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30.  Vuxenutbildning

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget är en överföring från moment 29.30.32 och är avsett att an-
vändas till utveckling av högskolornas specialiseringsutbildning.

2014 III tilläggsb. 3 000 000
2014 I tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 3 010 000
2013 bokslut 4 010 000
2012 bokslut 3 010 000

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  3 000 000  euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av stats-
andelar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (1705/2009).

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till moment 29.30.21 för utveckling av högskolornas
specialiseringsutbildning.

2014 III tilläggsb. -3 000 000
2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 124 843 000
2013 bokslut 117 855 890
2012 bokslut 131 003 006

80.  Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  90 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av avlönande av visstidsanställd extra ar-
betskraft till följd av statsunderstödssystemet.

2014 III tilläggsb. 90 000
2014 budget 4 511 000
2013 bokslut 4 908 000
2012 bokslut 4 893 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  250 000  euro. 
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av digitalisering för att rädda fotografier.

2014 III tilläggsb. 250 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000
2012 bokslut 21 459 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  60 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av oförutsedda tilläggskostnader för för-
nyandet av systemet med klassificering av och tillsyn över bildprogram.

2014 III tilläggsb. 60 000
2014 budget 7 451 000
2013 bokslut 7 650 000
2012 bokslut 7 664 000
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  210 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget av engångsnatur föranleds av självriskpremien för utkomstskydd för
arbetslösa i anslutning till uppsägningar inom förvaltningsområdet. 

2014 III tilläggsb. 210 000
2014 I tilläggsb. -963 000
2014 budget 30 596 000
2013 bokslut 30 951 000
2012 bokslut 28 899 000

10.  Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning
som hänför sig till programperioden 2007—2013. 

Anslagsökning (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden 
i fasta Finland  
(programperioden 2007—2013) 
sammanlagt1) 86,200 7,000 93,200
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2014 III tilläggsb. 7 000 000
2014 budget 86 200 000
2013 bokslut 69 216 978
2012 bokslut 63 947 731

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Ökningen behövs för utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning
som hänför sig till programperioden 2007—2013. 

2014 III tilläggsb. 7 000 000
2014 budget 80 900 000
2013 bokslut 66 514 711
2012 bokslut 65 504 826

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  14 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Under momentet har det i budgeten för 2014 anvisats 17 800 000 euro, av vil-
ket 8 800 000 euro ska användas till betalning av EU-medfinansiering och 9 000 000 euro till be-
talning av statlig medfinansiering. Anslaget kan minskas med 7 000 000 euro i fråga om EU-
medfinansieringen och med 7 000 000 euro i fråga om den statliga medfinansieringen, eftersom
genomförandet av programperioden 2014—2020 inte inleds 2014 enligt de planer som gällde när
budgeten gjordes upp. De anslag som nu minskas ska budgeteras senare under programperioden

— varav bredbandsprojekt 10,000 - 10,000
— varav tekniskt bistånd 4,300 - 4,300
Alla sammanlagt 86,200 7,000 93,200

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

Anslagsökning (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Anslagsökning (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden i 
fasta Finland 
(programperioden 2007—2013) 
sammanlagt1) 80,900 7,000 87,900
— varav tekniskt bistånd 5,300 - 5,300
Alla sammanlagt 80,900 7,000 87,900

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.
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2014—2020 i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som
ska godkännas av kommissionen och genomförandet av programmet.

2014 III tilläggsb. -14 000 000
2014 budget 17 800 000

20.  Jordbruk

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2012 återtas 4 000 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Av det anslag som i budgeten för 2012 anvisats för utvecklande av livsmedel-
skedjan återtas 2014 sammanlagt 4 000 000 euro, av vilket EU-andelen är 825 000 euro och den
nationella andelen är 3 175 000 euro. Anslaget har inte kunnat användas till fullt belopp, eftersom
reformen av de statliga stöden inom jord- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden
2014—2020 har fördröjts. Anslaget behövs för att säkerställa det nya nationella system för pro-
jektunderstöd som bildats till följd av att momenten 30.20.46 och 30.20.47 slagits samman. An-
slaget under moment 30.20.47 ökas med 3 175 000 euro för utvecklande av livsmedelskedjan
motsvarande det anslag för den nationella andelen som återtas. Återtagandet av anslaget har be-
aktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 6 605 000
2013 bokslut 4 861 000
2012 bokslut 5 861 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 175 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  -Med hänvisning till förklaringsdelen till moment 30.20.46 används tilläggs-
anslaget för utvecklandet av livsmedelskedjan. 

Anslagsminskning (mn euro)

Program Budget
III tilläggsbudget-

propositionen Sammanlagt

Programmet för utveckling av landsbygden 
i fasta Finland 
(programperioden 2014—2020) 
sammanlagt 17,700 -14,000 3,700
— varav Leader 1,500 -1,400 0,100
— varav tekniskt bistånd 3,200 - 3,200
Programkorrigeringar 0,100 - 0,100
Alla sammanlagt 17,800 -14,000 3,800
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2014 III tilläggsb. 3 175 000
2014 budget 5 349 000
2013 bokslut 3 293 000
2012 bokslut 3 293 000

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  16 400 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Fram till utgången av juli 2014 har det betalats räntestöd till ett belopp av ca
5 981 000 euro. År 2014 behövs det uppskattningsvis ett anslag på högst 15 000 000 euro, och
därför minskas anslaget under momentet med 16 400 000 euro. Avdraget föranleds i huvudsak av
den låga räntenivån och delvis också av att antalet investeringar varit mindre än väntat.

2014 III tilläggsb. -16 400 000
2014 budget 31 400 000
2013 bokslut 11 251 114
2012 bokslut 18 563 669

30.  Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

20. Veterinärvård (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  500 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utgifterna för den i veterinärvårds-
lagen (765/2009) avsedda tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande har ökat i kommunerna. 

2014 III tilläggsb. 500 000
2014 budget 4 730 000
2013 bokslut 4 671 190
2012 bokslut 4 492 450

41. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av statsunderstöd
uppgående till högst 5 030 000 euro för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på
gårdarna (SRF 96/2010).

F ö r k l a r i n g :  Till nödvändiga utgifter för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som
dött på gårdarna behövs det uppskattningsvis 5 030 000 euro, vilket är 150 000 euro mer än vad
som anvisats i budgeten. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 6 448 000
2013 bokslut 6 448 000
2012 bokslut 6 204 775
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40.  Fiskeri-, vilt- och renhushållning

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för överföring av an-
slag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder
där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbets-
verks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande
utgift slutligen betalas av anslaget under moment 24.30.66.

F ö r k l a r i n g :  Vid vilt- och fiskeriforskningsinstitutet genomförs projekt som finansieras av
utrikesministeriet med instrumentet för utvecklingssamarbete mellan institutioner (IKI) och där
verksamheten kräver att skälig förskottsfinansiering betalas utomlands.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 17 104 000
2013 bokslut 17 437 000
2012 bokslut 17 478 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 580 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ersättningarna för skador som orsa-
kats av stora rovdjur 2013 betalas till fullt belopp. 

År 2013 orsakade stora rovdjur skador till ett belopp av sammanlagt 8 580 000 euro. Anslaget för
ersättningar för skador uppgår till sammanlagt 7 000 000 euro, av vilket 3 800 000 euro är anslag
som har anvisats i budgeten för 2013 och 3 200 000 euro är anslag som har anvisats i den första
tilläggsbudgeten för 2014. Ersättandet av skadorna till fullt belopp kräver ett tillägg på 1 580 000
euro. 

2014 III tilläggsb. 1 580 000
2014 I tilläggsb. 3 200 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 7 520 000
2012 bokslut 5 501 000

63.  Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet

Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan sänkas med 10,8 miljoner euro.

F ö r k l a r i n g :  Enligt budgeten för 2014 kan grundkapitalet höjas med 0,7 miljoner euro. När
Forststyrelsens grundkapital sänks med 11,5 miljoner euro till följd av statsrådets principbeslut
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av den 5 juni 2014 om förlängning av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i södra Fin-
lands skogar 2014—2025 (METSO) och inrättandet av Tykö nationalpark minskar grundkapita-
let med 10,8 miljoner euro. I principbeslutet om METSO-handlingsplanen beslutades det att yt-
terligare 13 000 hektar av Forststyrelsens mark ska skyddas. I samband med tilläggsbudgetpro-
positionen har regeringen till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lag
om Tykö nationalpark (RP 81/2014 rd).

De områden som omfattas av balansöverföringen är sammanlagt 13 334,6 hektar. Efter överfö-
ringen beräknas Forststyrelsens grundkapital uppgå till 2 525,7 miljoner euro vid utgången av
2014. 

Propositionen har inga konsekvenser för Forststyrelsens planerade intäktsföring.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.  Trafiknätet

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  14 111 000  euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal

1) i anslutning till projektet för Ringbanan så att projektet får föranleda staten utgifter till ett be-
lopp av högst 509,0 miljoner euro inklusive de tidigare ingångna avtalen. Dessutom får Trafikver-
ket fullmakt att ingå nya avtal i fråga om den tidigare beviljade fullmakt på 2,5 miljoner euro som
återkallats,

2) i anslutning till projektet E18 Forsby—Kotka så att projektet får föranleda staten utgifter till
ett belopp av högst 37,0 miljoner euro inklusive de tidigare ingångna avtalen.

F ö r k l a r i n g :  Vid ändringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 10 500 000 euro för det
behov av tilläggsanslag som föranleds av justeringen av fullmakten för projektet för Ringbanan
och 4 411 000 euro för anvisande av ett anslag motsvarande EU:s TEN-stöd som intäktsförts un-
der moment 12.31.10 för planeringen av nya utvecklingsprojekt samt såsom avdrag Esbo stads
andel på 800 000 euro av projektet Anslutningsförbindelser för Västmetron. När det gäller detta
projekt fakturerar entreprenören direkt Esbo stad. 

I fråga om pågående projekt föreslås följande:

Ringbanan
I fråga om projektet för Ringbanan föreslås en justering av fullmakten med 20,0 miljoner euro
från 489,0 miljoner euro till 509,0 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag för den nya fullmak-
ten föranleds huvudsakligen av de ändrade beloppen för stationerna Flygplatsen och Aviapolis
samt för stationsreserveringen i Rödsand. Dessutom har byggandet av stationen på flygplatsen vi-
sat sig vara en större utmaning än väntat på grund av bl.a. förekomsterna av glykol. Fördröjning-
arna i tidtabellen och de tekniska problemen leder även till ökade kostnader. Behovet av tilläggs-
anlag som föranleds av justeringen av fullmakten är 10,5 miljoner euro år 2014 och 9,5 miljoner
euro år 2015.

Inom projektet förnyas dessutom den tidigare beviljade fullmakten på 2,5 miljoner euro på grund
av att avtal som ingåtts tidigare inom projektet inte kommer att föranleda utgifter som motsvarar
användningen av fullmakten. Om inte den återkallade fullmakten förnyas är det inte möjligt att
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ingå nya avtal för vissa delar av projektet vars slutgiltiga behov av anslag har ökat jämfört med
den ursprungliga planen.

E18 Forsby—Kotka
Det separata projektet E18 Forsby—Kotka godkändes i budgeten för 2012. Den beviljade avtals-
fullmakten är 33 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet MAKU 130, 2005=100), varav
Kotka stad finansierar 16,4 miljoner euro. Justeringen av fullmakten från 33 miljoner euro till 37
miljoner euro beror på att kostnadsökningen har varit högre än beräknat. Det lämnades endast två
godkända anbud på den huvudsakliga entreprenaden. I det avtal som undertecknades med entre-
prenören ingick som villkorliga objekt bullerskydd och broreparationsobjekt, vilka fanns med i
projektets ursprungliga innehåll. Avtalsfullmakten möjliggör inte byggande av villkorliga objekt.
Justeringen av fullmakten gör det möjligt att genomföra den effektivisering av bullerskyddet som
hade uppställts som mål för projektet. Kostnadsfördelningen för de villkorliga objekten tillsam-
mans med Kotka stad är fortfarande öppen. Det behov av tilläggsanslag som föranleds av juste-
ringen av fullmakten är 4 miljoner euro år 2015.

2014 III tilläggsb. 14 111 000
2014 II tilläggsb. 48 000 000
2014 I tilläggsb. 16 500 000
2014 budget 393 641 000
2013 bokslut 369 303 000
2012 bokslut 454 525 000

20.  Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Kraven i svaveldirektivet träder i kraft den 1 januari 2015. Det behövs upp-
skattningsvis 600 000 euro år 2014 för att övervaka att svaveldirektivet efterföljs och för att in-
ledningsvis kunna vidta sådana åtgärder som är centrala för övervakningen. Anslaget används för
att skaffa den programvara som behövs och två mobila mätinstrument som placeras i flygplan för
att inleda flygövervakningen samt existerande monitoreringsutrustning integreras, testas och ut-
vecklas till ett operativt system.

2014 III tilläggsb. 600 000
2014 budget 47 613 000
2013 bokslut 42 562 000
2012 bokslut 40 502 000

30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 000 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av det ökade stödet till bemanningskost-
naderna på passagerarfartyg, vilket beror på att fartygen blivit allt större och allt fler samt i an-
slutning därtill det ökade antalet förskottsinnehållningar och andra stödposter. Det beräknas att
stöd betalas till ett belopp av 86 700 000 euro år 2014. Användningen av anslaget baserar sig på
en uppskattning av antalet lastfartyg och passagerarfartyg i handelsfartygsförteckningen år 2014
och det beräknade genomsnittliga stödet. 

2014 III tilläggsb. 2 000 000
2014 budget 84 700 000
2013 bokslut 84 962 723
2012 bokslut 78 773 642

40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunika-
tion

50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsan-
slag 3 år)

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att Kommunikationsverket får fullmakt att ingå avtal till ett
värde av 269 000 euro.

F ö r k l a r i n g :  Förnyandet av fullmakten föranleds av att den tidigare bundna fullmakten inte
har kunnat användas i överensstämmelse med beslutet om beviljande på grund av att projekt har
dragits in eller att projekt har genomförts till lägre kostnader än beräknat. Värdet på den fullmakt
som ska förnyas uppgår till 269 000 euro och den används till genomförande av nya pågående
projekt.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. 1 409 000
2014 budget 10 500 000
2013 bokslut 18 870 000
2012 bokslut 10 500 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  1 680 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget av engångsnatur föranleds av nödvändiga expertutgifter som hänför
sig till gruvsektorn och skeppsbyggnadssektorn. 

2014 III tilläggsb. 1 680 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 54 110 000
2013 bokslut 60 816 000
2012 bokslut 54 675 000

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  390 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av nödvändiga expertutgifter som hänför sig till gruvsek-
torn.

2014 III tilläggsb. 390 000
2014 I tilläggsb. -1 152 000
2014 budget 215 897 000
2013 bokslut 215 204 000
2012 bokslut 212 670 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslags-
anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  35 000 000  euro.
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Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betal-
ning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel
under moment 32.60.43. 

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mervärdesskatteutgifterna är större
än beräknat.

2014 III tilläggsb. 35 000 000
2014 budget 81 692 000
2013 bokslut 85 910 083
2012 bokslut 79 065 510

20.  Närings- och innovationspolitik

02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  3 310 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 3 080 000 euro till inves-
teringar i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av den fördröjda planlösningen för VTT i anslutning till in-
vesteringar i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikäl-
lor. Anslaget återbudgeteras för 2015. 

2014 III tilläggsb. -3 310 000
2014 I tilläggsb. 2 283 000
2014 budget 91 039 000
2013 bokslut 89 187 000
2012 bokslut 93 983 000

41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av närings-
politiken (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas som specialunderstöd

1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra
sammanslutningars projekt

2) för tjänster och verksamhet inom ramen för Team Finland som främjar företagens internatio-
nella affärsverksamhet samt investeringar och turism i Finland

3) för genomförandet av ett treårigt program som stimulerar små och medelstora företags inter-
nationella affärsverksamhet, turism och utländska investeringar i enlighet med statsunderstödsla-
gen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar.

F ö r k l a r i n g :  Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag
under momentet.
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2014 III tilläggsb. —
2014 II tilläggsb. 6 300 000
2014 I tilläggsb. 29 000 000
2014 budget 26 637 000
2013 bokslut 36 122 000
2012 bokslut 40 472 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  10 000 000  euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till beviljande och betalning av
statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad i enlighet med Europeiska unionens och
Finlands lagstiftning om innovationsstöd för skeppsbyggnad. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen
om betalningsbeslut.

F ö r k l a r i n g :  Tilläggsanslaget får användas till beviljande av förbindelser som gäller under-
stöd till sådana varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg som är registrerade i
Finland. Stödet beviljas för utveckling och planering av en ny fartygstyp, sådana innovativa delar
av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt utvecklande och upprättande av innova-
tiva produktions-, planerings- eller logistikmetoder. Avsikten är att föreskriva om beviljande av
understödet genom förordning av statsrådet. 

2014 III tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 26 100 000
2012 bokslut 17 100 000

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet budgeteras enligt prin-
cipen om betalningsbeslut.

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

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 52 722 000
2013 bokslut 60 310 400
2012 bokslut 58 233 314

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

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 preciserade utgifter för skydd som hän-
för sig till förändringar i ränte- och valutakurser.
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2014 III tilläggsb. 10 000 000
2014 I tilläggsb. 60 000 000
2014 budget 414 500 000
2013 bokslut 803 255 945
2012 bokslut 943 652 525

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras som följer:

Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsga-
ranti  (449/1988),  på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse för företag och an-
dra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder
och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som
samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag.

Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet misslyckas
tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte, har Tekes rätt
att på ansökan av låntagaren och inom ramen för de villkor som närmare bestäms genom statsrå-
dets förordning  (298/2008)  förlänga låntagarens återbetalningstid, retroaktivt ändra ett lån eller
delar av det som ursprungligen beviljats i form av främmande kapital till ett lån i form av eget
kapital eller i undantagsfall helt eller delvis låta bli att återkräva det obetalda lånekapitalet och
räntorna. Stora företag kan beviljas lån endast av mycket tungt vägande skäl speciellt när låne-
villkoret för riskexponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan
fastställas på förhand. 

Lånen kan i regel beviljas utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt
År 2014 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 166 823 000 euro.

Om en del av bevillningsfullmakten för 2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oan-
vända delen fattas ännu 2014.

F ö r k l a r i n g :  Det föreslås att den fråga som gäller säkerhet för lån preciseras med anledning
av Statens revisionsverks revisionsiakttagelser. 

Det föreslås att omnämnandet av maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse kan bevil-
jas stryks, eftersom begränsningar i euro minskar lånefinansieringens sporrande effekt och orsa-
kar misstro hos företagen gentemot Tekes möjligheter att svara för sin riskandel om projekten
misslyckas. Avstående från återkrav av lån som beviljats forskning och utveckling regleras av
Europeiska kommissionens regler för statligt stöd och den förordning av statsrådet som utfärdats
i enlighet med dem och som gäller Tekes finansieringsverksamhet.

Till följd av den höga nivån på tidigare års fullmakter, demonstrationsprojektens höga risknivå
samt de resultatmål som satts upp för Tekes i resultatstyrningen och som ska sporra till risktagan-
de ökar maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse kan beviljas.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
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2014 III tilläggsb. —
2014 I tilläggsb. 24 600 000
2014 budget 90 400 000
2013 bokslut 101 511 668
2012 bokslut 98 307 073

30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  165 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget föranleds av nödvändiga expertutgifter som hänför sig till gruvsek-
torn.

2014 III tilläggsb. 165 000
2014 I tilläggsb. 2 500 000
2014 budget 156 961 000
2013 bokslut 160 975 000
2012 bokslut 158 692 000

50. Lönegaranti (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  4 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att lönegaranti betalas ut till ett större
belopp än beräknat.

2014 III tilläggsb. 4 000 000
2014 budget 37 000 000
2013 bokslut 39 111 257
2012 bokslut 36 130 778

50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslags-
anslag)

Under momentet dras det av  60 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att programperioden 2014—2020 inleds senare än be-
räknat samt av att utbetalningar för år 2014 till projekt under programperioden 2007—2013 görs
till ett mindre belopp än beräknat.

Av avdraget uppskattas 32 100 000 euro hänföra sig till utbetalning av strukturfondernas medfi-
nansiering och 27 900 000 euro till utbetalning av statlig medfinansiering.



32.60 69

2014 III tilläggsb. -60 000 000
2014 I tilläggsb. —
2014 budget 565 590 000
2013 bokslut 466 306 515
2012 bokslut 495 138 213

60.  Energipolitik

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  42 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  De beslut om investeringsstöd som fattas hösten 2014 är villkorliga. Stöd kan
betalas till en del av projekten först efter det att Europeiska kommissionen har godkänt att stödet
är förenligt med den gemensamma marknaden. Av denna anledning överförs de beräknade utbe-
talningarna på 42 000 000 euro för år 2014 till de följande åren.

2014 III tilläggsb. -42 000 000
2014 budget 42 000 000
2013 bokslut —

43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att de mervärdesskatteutgifter som hänför sig till
konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment
32.01.29.

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

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 551 193
2012 bokslut 390 530

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  20 000 000  euro.

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

2014 III tilläggsb. -20 000 000
2014 budget 144 400 000
2013 bokslut 57 532 024
2012 bokslut 41 768 005
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE

01.  Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  320 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21. Av behovet av tilläggsanslag
föranleds 100 000 euro av drifttagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och
personalförvaltning (KIEKU) och 220 000 euro av att förnyandet av läkemedelsprisnämndens
datasystem inleds.

2014 III tilläggsb. 320 000
2014 I tilläggsb. -154 000
2014 budget 40 990 000
2013 bokslut 41 030 000
2012 bokslut 40 262 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  55 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av förnyandet
av datasystemen för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

2014 III tilläggsb. 55 000
2014 budget 2 250 000
2013 bokslut 2 363 000
2012 bokslut 2 365 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  100 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av förnyandet
av datasystemen för besvärsnämnden för social trygghet.
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2014 III tilläggsb. 100 000
2014 budget 4 548 000
2013 bokslut 4 524 000
2012 bokslut 5 237 000

21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reserva-
tionsanslag 2 år)

Under momentet dras det av  1 070 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget är en överföring till momenten 33.01.01, 33.01.02, 33.01.03,
33.02.03, 33.02.05, 33.02.06 och 33.03.04.

2014 III tilläggsb. -1 070 000
2014 budget 1 070 000
2013 bokslut 1 000
2012 bokslut 26 000

02.  Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  75 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av drifttagandet
av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU).

2014 III tilläggsb. 75 000
2014 budget 16 277 000
2013 bokslut 13 842 000
2012 bokslut 13 960 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  295 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21. Av behovet av tilläggsanslag
föranleds 75 000 euro av drifttagandet av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och per-
sonalförvaltning (KIEKU) och 220 000 euro av förnyandet av serverdatorer.

2014 III tilläggsb. 295 000
2014 I tilläggsb. 270 000
2014 budget 11 771 000
2013 bokslut 12 165 000
2012 bokslut 14 743 000
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06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservations-
anslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på  75 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av drifttagandet
av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU).

2014 III tilläggsb. 75 000
2014 budget 5 502 000
2013 bokslut 3 578 000
2012 bokslut 4 147 000

03.  Forskning och utveckling

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

Under momentet beviljas ett tillägg på  150 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Tillägget är en överföring från moment 33.01.21 och föranleds av drifttagandet
av statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltning (KIEKU).

2014 III tilläggsb. 150 000
2014 budget 67 953 000
2013 bokslut 70 051 000
2012 bokslut 69 796 000

10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  20 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Antalet personer som lyfter bostadsbidrag 2014 bedöms öka mot slutet av året
jämfört med 2013. I december 2014 bedöms antalet bidragstagare vara 13 000 fler än år 2013.
Det totala behovet av tilläggsanslag beror på att antalet bidragstagare ökat i högre grad än vad
man tidigare beräknat.

2014 III tilläggsb. 20 000 000
2014 budget 726 000 000
2013 bokslut 670 000 000
2012 bokslut 603 900 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  3 600 000  euro.
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F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet personer som lyfter under-
hållsstöd varit större än beräknat och utgiftsposten för underhållsstödet därför har preciserats.

2014 III tilläggsb. 3 600 000
2014 budget 188 200 000
2013 bokslut 184 384 490
2012 bokslut 172 380 221

20.  Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  12 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats och antalet förmånstagare har ökat.

2014 III tilläggsb. 12 000 000
2014 budget 1 004 550 000
2013 bokslut 981 000 000
2012 bokslut 850 000 000

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

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 kalkylen över förmånsutgifter har
preciserats och antalet förmånstagare har ökat.

2014 III tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 244 480 000
2013 bokslut 199 850 000
2012 bokslut 167 000 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  183 200 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att kalkylen över arbetslöshetsgraden
har ändrats och antalet långtidsarbetslösa har ökat. Det beräknas att det kommer att betalas ut 14,8
procent fler arbetsmarknadsstödsdagar än år 2013. Av behovet av tilläggsanslag föranleds
10 000 000 euro av åtgärder för att trygga Folkpensionsanstaltens likviditet och 15 000 000 euro
av en ökning av närings-, trafik- och miljöcentralernas utgifter för lönesubvention och start-
pengens grunddel.
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2014 III tilläggsb. 183 200 000
2014 budget 1 390 800 000
2013 bokslut 1 340 780 142
2012 bokslut 1 143 679 941

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  7 840 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av en precisering av kalkylen över för-
månsutgifter.

2014 III tilläggsb. 7 840 000
2014 budget 55 160 000
2013 bokslut 55 399 619
2012 bokslut 43 000 000

30.  Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  20 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av en precisering av kalkylen över förmånsutgifter och av
överskott från 2013.

2014 III tilläggsb. -20 000 000
2014 budget 1 288 200 000
2013 bokslut 1 208 133 512
2012 bokslut 1 323 951 073

40.  Pensioner

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (för-
slagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  2 600 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Behovet av tilläggsanslag föranleds av att antalet personer som lyfter ålders-
pension har ökat och försäkringspremieinkomsten minskat.

2014 III tilläggsb. 2 600 000
2014 budget 603 000 000
2013 bokslut 584 000 000
2012 bokslut 564 900 000
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52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  7 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Avdraget föranleds av att försäkringspremieinkomsten ökat och pensionsutgif-
terna minskat.

2014 III tilläggsb. -7 000 000
2014 budget 90 000 000
2013 bokslut 70 000 000
2012 bokslut 29 100 010

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (för-
slagsanslag)

Under momentet dras det av  19 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Minskningen föranleds av en precisering av kalkylen över förmånsutgifter.

2014 III tilläggsb. -19 000 000
2014 budget 3 749 500 000
2013 bokslut 3 709 896 890
2012 bokslut 3 615 506 421
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Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.  Miljöförvaltningens omkostnader

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av stats-
understöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande samman-
slutningar som bedriver forskningsverksamhet. Kompletteringen av motiveringen gäller också
det anslag som överförts från 2013.  

F ö r k l a r i n g :  Kompletteringen av motiveringen gör det möjligt att finansiera samfinansiera-
de forsknings- och utredningsprojekt. 

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.

2014 III tilläggsb. —
2014 budget 37 008 000
2013 bokslut 34 293 000
2012 bokslut 34 654 000

10.  Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på  5 000 000  euro.

Tilläggsanslaget budgeteras på basis av förbindelser. 

F ö r k l a r i n g :  NTM-centralen i Kajanaland verkställer en i 101 § i miljöskyddslagen avsedd
bestämmelse om verkställighet som meddelats i ett förvaltningstvångsärende som avses i 84 § i
den lagen genom att till Talvivaara gruvområde anskaffa omvända osmosanläggningar eller mot-
svarande vattenbehandlingsteknik för bekämpande av omedelbar förorening av miljön. Kostna-
derna kan i efterhand drivas in hos verksamhetsutövaren med stöd av viteslagen.
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2014 III tilläggsb. 5 000 000
2014 budget 5 200 000
2013 bokslut 4 969 809
2012 bokslut 5 197 360
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.  Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av  76 000 000  euro.

F ö r k l a r i n g :  Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgif-
terna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Nedgången i räntenivåerna inom euroom-
rådet har inverkat på sänkningen. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsan-
tagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: 0,1 procent kort ränta för
ränteperioder på tre år och 1,2 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.

2014 III tilläggsb. -76 000 000
2014 budget 1 775 000 000
2013 bokslut 1 721 864 843
2012 bokslut 1 836 054 207
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