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Tilläggsbudgeten för 2013

473/2013

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2013:

RP 52/2013
FiUB 12/2013
RSk 21/2013

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11  

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR  -249 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet  -196 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag  ..................................................................... -209 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg  ................................................. 50 000 000
05. Bankskatt, avdrag  ............................................................................. -37 000 000

10. Övriga skatter  -53 000 000
07. Fordonsskatt, avdrag  ........................................................................ -53 000 000

Avdelning 12

12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR  30 356 000

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

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde  1 545 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, till-

lägg  ................................................................................................... 1 545 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130052
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31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde  -4 414 000
10. Trafikverkets inkomster, avdrag  ...................................................... -4 414 000

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde  27 790 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltnings-

område, tillägg  ................................................................................. 27 790 000

39. Övriga inkomster av blandad natur  4 435 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg  ......................................... 4 435 000

Avdelning 13

13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AK-
TIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST  97 000 000

04. Andel i statens penninginstituts vinst  77 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg  ............................................... 77 000 000

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

Avdelning 15

15. LÅN  253 419 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  253 419 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg  ..................................... 253 419 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

131 775 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22  

euro

22. REPUBLIKENS PRESIDENT  -26 000

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

Huvudtitel 23

23. STATSRÅDETS KANSLI  115 000 000

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

Huvudtitel 24

24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  36 700 000

01. Utrikesförvaltningen  4 045 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-

lägg  ................................................................................................... 45 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområ-

de (förslagsanslag), tillägg  ............................................................... 4 000 000

10. Krishantering  —
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsan-

slag)  .................................................................................................. —

30. Internationellt utvecklingssamarbete  32 655 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg  ... 32 655 000

Huvudtitel 25

25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  930 000

01. Ministeriet och förvaltningen  30 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (re-

servationsanslag 2 år)  ....................................................................... —
50. Understöd (fast anslag), tillägg  ........................................................ 30 000
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10. Domstolar och rättshjälp  900 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg  485 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservations-

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

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  7 225 000

01. Förvaltning  3 900 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reserva-

tionsanslag 2 år), tillägg  ................................................................... 3 900 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 

2 år)  .................................................................................................. —

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

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna  525 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  525 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  -32 946 000

01. Försvarspolitik och förvaltning  8 152 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  450 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

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

10. Militärt försvar  -41 952 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .... 11 674 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag  . -53 626 000

30. Militär krishantering  854 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reser-

vationsanslag 2 år), tillägg  ............................................................... 854 000

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  14 882 000

01. Förvaltning  51 200 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .. 85 000
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13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och infor-
mationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 
3 år), tillägg  ...................................................................................... 3 935 000

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

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

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

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

10. Beskattningen och tullväsendet  5 100 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................... 2 800 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), till-

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

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

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvalt-
ningen  2 740 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 2 740 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning  1 589 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 1 589 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsan-

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

70. Utvecklande av statsförvaltningen  3 200 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunika-

tionsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg  ......................... 3 200 000

80. Överföringar till landskapet Åland  -15 747 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag  ................................. -547 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag  .... -15 200 000

90. Stöd till kommunerna  100 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reser-

vationsanslag 3 år), avdrag  .............................................................. -1 000 000
22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (re-

servationsanslag 3 år)  ....................................................................... 600 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 500 000
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92. EU och internationella organisationer  800 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)  ............... 800 000

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen  -37 000 000
87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 

3 år), avdrag  ..................................................................................... -37 000 000

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  4 257 000

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom an-
svarsområdet  76 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 76 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskydds-

nämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)  ........................... —

10. Allmänbildande utbildning  -76 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvår-

den (reservationsanslag 2 år), avdrag  ............................................... -76 000

30. Vuxenutbildning  49 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 49 000

40. Högskoleundervisning och forskning  188 000
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universi-

tet (fast anslag)  ................................................................................. 188 000

80. Konst och kultur  4 020 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservations-

anslag 2 år), tillägg  ........................................................................... 200 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......... 320 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg  ........................... 3 500 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  9 308 000

01. Förvaltning  510 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg  ............ 510 000
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10. Utveckling av landsbygden  —
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)  ....... —
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen 

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

20. Jordbruk  3 778 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedels-

ekonomi (reservationsanslag 2 år)  ................................................... —
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande 

och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år), tillägg  15 064 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag  ................. -11 000 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år), av-

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

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning  4 620 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsan-

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

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

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

50. Vattenhushållning  400 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsan-

slag 3 år), tillägg  .............................................................................. 400 000

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

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  5 126 000

10. Trafiknätet  -4 414 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)  ...................... —
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)  ............................... —
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....... 5 586 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag  ................ -10 000 000

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

skärgården (reservationsanslag 3 år)  ................................................ —
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40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för
kommunikation  9 370 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reser-

vationsanslag 3 år)  ........................................................................... —
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbands-

projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....................................... 9 370 000

50. Forskning  —
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)  .. —

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  43 595 000

01. Förvaltning  12 982 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 6 305 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 6 677 000

20. Närings- och innovationspolitik  37 400 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och in-

novationer (reservationsanslag 3 år)  ................................................ —
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag), avdrag  ................................................................... -600 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg  4 000 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

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

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

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik  1 113 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

avdrag  ............................................................................................... -6 677 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg  ....... 7 790 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syf-

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

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet  100 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 100 000

60. Energipolitik  -8 000 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag  ................................................. -13 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)  .................... 5 000 000
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  24 000

01. Förvaltning  —
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovår-

den (reservationsanslag 3 år)  ........................................................... —

03. Forskning och utveckling  —
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 

2 år)  .................................................................................................. —

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster  -563 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och service-

fonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), av-
drag  .................................................................................................. -563 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa  170 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg  ......... 170 000

30. Sjukförsäkring  267 000
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorga-

net (reservationsanslag 2 år)  ............................................................ 267 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård  150 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom 

hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)  .............................. —
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopter-

verksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg  ............................... 150 000

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga  —
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)  ............................. —

Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  30 700 000

01. Miljöförvaltningens omkostnader  700 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (re-

servationsanslag 2 år), tillägg  .......................................................... 700 000

20. Samhällen, byggande och boende  30 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond  .................................................. —
87. Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy (reservationsanslag 3 år)  .. 30 000 000
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Huvudtitel 36

36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN  -103 000 000

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

Anslagens totalbelopp: 

131 775 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02. Samfundsskatt

Från anslaget under momentet dras det av 209 000 000 euro.

03. Källskatt på ränteinkomster

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

05. Bankskatt

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

10. Övriga skatter

07. Fordonsskatt

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

Avdelning 12 

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

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

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 545 000 euro.
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31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10. Trafikverkets inkomster

Från anslaget under momentet dras det av 4 414 000 euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 27 790 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 435 000 euro.

Avdelning 13 

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-
TÄKTSFÖRING AV VINST

04. Andel i statens penninginstituts vinst

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 77 000 000 euro.

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 20 000 000 euro.
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Avdelning 15 

LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 253 419 000 euro.

ANSLAG

Huvudtitel 22 

REPUBLIKENS PRESIDENT

01. Republikens president

01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)

Från anslaget under momentet dras det av 26 000 euro.

Huvudtitel 23 

STATSRÅDETS KANSLI

10. Ägarstyrning

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för förvärv av aktier
av serie A i bolaget Gasum Oy.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för bevil-
jande av konverteringslån till aktiebolaget Forest BtL där bolaget Vapo Oy är majoritetsägare. 
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Huvudtitel 24 

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

10. Krishantering

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:
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Ändringar i dispositionsplanen (euro)

30. Internationellt utvecklingssamarbete

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 32 655 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av ut-
gifter för samarbetsprojektet mellan ministeriet och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket
(ADA).

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av de utvecklingskrediter på 4 204 698,16
euro som beviljats Myanmar 1982 kan det efterskänkas 624 103,30 euro, dvs. 12,5 procent av det

Ursprunglig
dispositions--

plan

Tilläggs-
budgetpropo-

sition
Ändrad

dispositionsplan

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

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

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

05. Gemensamma utgifter 5 176 000 +1 015 000 6 191 000

06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Bosnien och Hercegovina (operationen 
EUFOR/ALTHEA) 866 000 +125 000 991 000

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

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

10. Utgifter för Atalanta-operationen 2 576 000 - 2 576 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Soma-
lia 600 000 - 600 000

14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 12 868 000 +2 535 000 15 403 000

15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali - +1 089 000 1 089 000

Sammanlagt 62 802 000 - 62 802 000
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totala beloppet på 4 992 826,36 euro av de räntor och det kapital som förfallit vid utgången av
2012.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Dessutom ändras fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal på följande sätt:

Ursprunglig
dispositions-

plan

Tilläggs-
budget-

proposition

Ändrad
dispositions-

plan

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 261 591 000 +31 655 000 293 246 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 

och regionera

a. I anslaget ingår 810 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesminis-
terium, 250 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Luxemburgs utrikesministe-
rium, 50 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och den tyska 
utvecklingssamarbetsorganisationen (GIZ), 200 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan minis-
teriet och Nederländernas utrikesministerium, 11 900 000 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 det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

289 280 000 +1 000 000 290 280 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 57 894 000 - 57 894 000

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt 
land 61 203 000 - 61 203 000

5. Humanitärt bistånd 84 000 000 - 84 000 000

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunk-
tioner och utvecklingspolitisk information 9 826 000 - 9 826 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision 2 600 000 - 2 600 000

8. Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informatio-
nen om utvecklingssamarbetet 107 800 000 - 107 800 000

9. Räntestödsinstrumentet 18 400 000 - 18 400 000

Sammanlagt 892 594 000 +32 655 000 925 249 000
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Ändringar av fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

Huvudtitel 25 

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av löne-
utgifter för visstidsanställd personal i anslutning till projekt som främjar produktiviteten.

50. Understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ursprunglig
fördelning

Tilläggsbudget-
proposition

Ändrad
fördelning

1. Multilateralt utvecklingssamarbete 341 850 000 - 341 850 000

2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder 
och regioner 199 946 000 +20 000 000 219 946 000

3. Europeiska utvecklingsfonden 516 470 000 -20 000 000 496 470 000

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats 
enligt land 55 495 000 - 55 495 000

5. Humanitärt bistånd 6 000 000 - 6 000 000

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stöd-
funktioner och utvecklingspolitisk informa-
tion 1 350 000 - 1 350 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och 
intern revision - - -

8. Understöd till medborgarorganisationernas 
utvecklingssamarbete, Servicecentralen för 
utvecklingssamarbete (KePa) och informatio-
nen om utvecklingssamarbetet 107 800 000 - 107 800 000

9. Räntestödsinstrumentet 20 000 000 - 20 000 000

Sammanlagt 1 248 911 000 - 1 248 911 000
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Tillägg till dispositionsplanen (1 000 euro)

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 485 000 euro. 

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

05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av 485 000 euro.

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget även får användas högst 1 900 000
euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till
övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

Huvudtitel 26 

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 900 000 euro.

Ursprunglig
dispositionsplan Tilläggsbudget

Ändrad
dispositionsplan

Understöd för upprätthållande av samernas 
kulturella autonomi (högst) 3 287 +30 3 317

Understöd för ansökan om ersättning i mil-
jöskadeärenden och för kostnader för intres-
sebevakningen (högst) 50 - 50

Övriga understöd (högst) 751 - 751

Sammanlagt 4 088 +30 4 118
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23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

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

10. Polisväsendet

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 800 000 euro.

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 525 000 euro.

Huvudtitel 27 

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 450 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas

4) till betalning av understöd för iståndsättningsutgifter för markområden som förorenats av Lap-
po gamla patronfabrik

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

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 702 000 euro.

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 674 000 euro.



20 473/2013

Fullmakter

1) Det maximala beloppet för den beställningsfullmakt som beviljades år 2013 för anskaffning av
sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter (beställningsfull-
makten för omkostnader år 2013) höjs med 1 990 000 euro så att användningen av beställnings-
fullmakten får föranleda staten utgifter på högst 89 926 000 euro åren 2013—2016. 

2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG
2013) ökas med 9 650 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda sta-
ten utgifter på högst 98 900 000 euro åren 2013—2017. 

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

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

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 46 899 000 euro använ-
das till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds
av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställnings-
fullmakter.

Fullmakter

1) Det maximala beloppet för utgifterna för beställningsfullmakten för effektivisering av kapaci-
teten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) sänks med 14 715 000 euro så att an-
vändningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 95 285 000 euro åren
2008—2015.

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

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

30. Militär krishantering

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 854 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:
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Tillägg till dispositionsplanen (euro)

Huvudtitel 28 

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet samt inom de
gränser som statsrådet bestämmer och på de villkor som finansministeriet annars beslutat får stäl-
la statlig proprieborgen till ett belopp av högst 150 miljoner euro som motsäkerhet för den bank-

Ursprunglig
dispositionsplan Tilläggsbudget

Ändrad
dispositionsplan

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

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

03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 685 000 - 3 685 000

04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i 
Afghanistan (ISAF-insatsen) 13 192 000 - 13 192 000

06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia 
(UNMIL-insatsen) 46 000 - 46 000

07. Gemensamma utgifter för krishanteringsin-
satser 4 963 000 - 4 963 000

08. Programmet för utvecklande av styrkor för 
krishantering 13 421 000 - 13 421 000

11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM 
Somalia 195 000 - 195 000

13. Utgifter för Atalanta-insatsen 3 668 000 - 3 668 000

15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 7 520 000 - 7 520 000

16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali - +585 000 585 000

20. I reserv för merutgifter för pågående insatser 
eller för förlängning av dem, för eventuella 
nya krishanteringsinsatser, för bidrag till den 
internationella helikopterfonden samt för 
andra utgifter för krishantering 12 143 000 +269 000 12 412 000

Sammanlagt 60 624 000 +854 000 61 478 000
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garanti som Hansel Ab upptagit för att fullfölja prissäkringen för el som upphandlas inom ramen
för statens samordnade elupphandling åren 2013—2017.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 euro.

13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och informationstjänster för den of-
fentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 935 000 euro. 

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för införandet av
och till initialkostnader för gemensamma informationssystem och tjänster för den offentliga för-
valtningen samt för avlägsnandet av sådana lösningar där dessa system och tjänster överlappar de
gemensamma system som används av kundämbetsverken och kundinrättningarna.

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

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet 
(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

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

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

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

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 41 880 000 euro.

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

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till en placering i form av eget kapital i Suomen Erillisverkot Oy. 

10. Beskattningen och tullväsendet

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 800 000 euro. 
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95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 300 000 euro. 

Motiveringen till momentet ändras så att räntekostnaderna grundar sig på följande författningar:

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

Motiveringen till momentet kompletteras dessutom

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till
nämnda paragraf.

20. Tjänster för statssamfundet

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 900 000 euro. 

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får fullmakt att till Auratum
Asunnot Helsinki Oy för det eller de bolag som bildas, mot en köpesumma på 22,75 miljoner euro
och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer överlåta en fastighet (fastighetsbeteck-
ning 91-14-484-4) jämte byggnader i kvarter 484 i stadsdel nr 14 (Bortre Tölö) i Helsingfors.

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 740 000 euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 589 000 euro.

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.
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70. Utvecklande av statsförvaltningen

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro.

Därtill kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till att inleda
verksamheten vid servicecentralen för branschoberoende IKT-uppgifter och skapa förutsättning-
ar för en serviceproduktion samt till att för detta ändamål avlöna av visstidsanställd personal mot-
svarande högst fyra årsverken till slutet av 2013.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av 547 000 euro.

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

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

90. Stöd till kommunerna

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

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

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till avlönande av
visstidsanställd personal motsvarande högst 4 årsverken fär styrningsuppgifter inom IKT-föränd-
ringstödet i anslutning till kommunreformen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet års-
verken.

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

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beredning och genomförande av projekt i samband med genomförandet av förändringar i
kommun- och servicestrukturen

2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och
projektuppgifter i anslutning till förändringar i kommun- och servicestrukturen. Dessa kan ge-
nomföras utanför målet för antalet årsverken.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
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92. EU och internationella organisationer

95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 800 000 euro.

Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-
säätiö. 

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år)

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

Huvudtitel 29 

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 76 000 euro.

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskyddsnämnden för studerande (re-
servationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till beviljande av un-
derstöd för utvärdering av högskolorna samt till att stödja säkerställandet av högskolornas kvali-
tet och deras utveckling.

10. Allmänbildande utbildning

20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 
2 år)

Från anslaget under momentet dras det av 76 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av per-
sonal motsvarande högst två årsverken.
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30. Vuxenutbildning

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 49 000 euro.

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

40. Högskoleundervisning och forskning

89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)

Under momentet beviljas 188 000 euro.

80. Konst och kultur

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 320 000 euro. 

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.

Huvudtitel 30 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 510 000 euro.
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10. Utveckling av landsbygden

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

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2013 får fattas beslut om beviljande som hänför
sig till programperioden 2007—2013 för 50 967 000 euro. 

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

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2013 får fattas beslut om beviljande som hänför
sig till programperioden 2007—2013 för 39 196 000 euro.

20. Jordbruk

01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsan-
slag 2 år)

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

43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva inves-
teringar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 064 000 euro.

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)

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

45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet dras det av 286 000 euro.

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter som för-
anleds av förberedelser för den planerade naturresurscentralen.
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20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av över-
föringsutgifter. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 220 000 euro.

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsan-
slag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro. 

Av det treåriga reservationsanslag på 1 000 000 euro som i budgeten för 2011 budgeterats för re-
duktionsfiske på Finska viken och Skärgårdshavet återtas 500 000 euro. 

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 6 014 000 euro av anslaget har reserverats för
den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

60. Skogsbruk

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

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

41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att förnya nödvän-
dig infrastruktur och utrustning för produktion av ympbastarder och sticklingar, som produceras
för anläggande av fröplantager och för skogsförädling för Skogsforskningsinstitutet.
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Huvudtitel 31 

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet

01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

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

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket ges fullmakt att ingå avtal om pla-
nering och byggande av en ny vägförbindelse från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua
för ett belopp av högst 5,3 miljoner euro i totala mervärdesskattefria kostnader och om motsva-
rande utgifter för mervärdesskatt så att gruvbolaget finansierar kostnaderna inklusive mervärdes-
skatten för planeringen och byggandet av vägförbindelsen som hör till staten. Staten återbetalar
kostnaderna utan ränta till företaget åren 2017 och 2018 i två lika stora poster, förutsatt att pro-
jektet är slutfört och gruvdriften på området då är betydande.

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 586 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket får fullmakt att ingå nya avtal

1) om ett belopp på högst 2,279 miljoner euro i samband med projektet riksväg 5 Päiväranta—
Vuorela

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

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

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

78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)

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

Motiveringen till momentet ändras så att 

1) fullmakten på ett belopp av 150,0 miljoner euro som i budgeten för innevarande år beviljats
projektet E18 vid Ring III, 2 fasen ändras så att Trafikverket berättigas att ingå avtal för högst
110,0 miljoner euro för genomförande av projektet. Av beloppet finansierar Vanda stad 50,0 mil-
joner euro av statens kostnadsandel som staten återbetalar till staden räntefritt när projektet är fär-
digt

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

30. Stöd till trafiken och köp av tjänster

50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.

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

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras genom att närings-, trafik- och miljöcentralen i Egent-
liga Finland får ingå förbindelser inom ramen för förbindelsefartygsrutter i Velkua och Pargas för
ett belopp av högst 12 miljoner euro så att användningen av fullmakten föranleder utgifter under
åren framöver.

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

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

Motiveringen för det anslag som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2012 kompletteras så
att anslaget även kan användas för betalning av de konsumtionsutgifter som föranleds av upp-
handling av tjänster som täcker upphandling, genomförande och upprätthållande av en moln-
tjänstinfrastruktur för en utvecklings- och testmiljö för molntjänster.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 370 000 euro.
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50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Meteorologiska institutet berättigas till att ingå
avtal för upphandling av utrustning och tjänster för METNET/MOI-projektet som gäller forsk-
ning om Mars till ett värde av 4 807 500 amerikanska dollar efter det att ryska staten har erlagt
motsvarande belopp till finska staten.

Huvudtitel 32 

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 305 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget även får användas till betal-
ning av kostnader som hänför sig till lagring, borttransport och förstöring av koldisulfid som finns
i Avilon Fibres Oy:s fabriksfastighet samt till betalning av andra kostnader som hänför sig till
oskadliggörande av ämnet till den del kostnaderna inte kan täckas med konkursboets tillgångar.

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

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 677 000 euro.

20. Närings- och innovationspolitik

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservations-
anslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till aktiekapitalet för
det aktiebolag som behövs för Tekes kapitalplaceringsverksamhet och till övriga kostnader för
förberedelserna inför inledandet av kapitalplaceringsverksamheten.

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

Från anslaget under momentet dras det av 600 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av
högst 422 140 000 euro.
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42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget även får användas till betal-
ning av understöd i anknytning till utvecklandet av sjöfartsindustrins verksamhetsmiljö.

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya understöd beviljas till ett belopp av
16 664 000 euro. 

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 23 200 000 euro.

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

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av räntefritt kapitallån som avses i 12 kap. 1 § i aktiebolags-
lagen (624/2006) till Finnvera Abp för att användas till rekapitalisering av fonden Aloitusrahasto
Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapitaliseras uppvisar förlust,
kan lånet avskrivas.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

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

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

51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 790 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesub-
ventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen,
Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga
överföringsutgifter enligt prestationsprincipen.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

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

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att punkt 2 slopas såsom onödig.

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

60. Energipolitik

40. Energistöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av 13 000 000 euro.

Fullmakt

Punkten Fullmakt i motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya förbindelser ingås till
ett belopp av högst127 350 000 euro. 

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd för investeringsutgifter för LNG-terminaler. 

Fullmakt

År 2013 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 33 000 000 euro.

Huvudtitel 33 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

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

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till att avlöna personal motsvaran-
de högst 30 årsverken per år för den operativa planeringen och styrningen av KanTa-projektet, till
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uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer, utvecklande och ibruktagande av
systemet högst till utgången av programperioden.

03. Forskning och utveckling

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

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för Stiftelsen för al-
koholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av
cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt under-
håll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd
till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning.

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

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

Från anslaget under momentet dras det av 563 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får högst 8 337 000 euro användas till betal-
ning av statens andel av kostnaderna för servicefonden för nationella hälsoarkivet i enlighet med
2 och 5 § i lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster
inom hälso- och sjukvården.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro.

30. Sjukförsäkring

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorganet (reservationsanslag 
2 år)

Under momentet beviljas 267 000 euro.

Anslaget får användas 

1) för omkostnader för en nationell kontaktpunkt som grundas i samband med Folkpensionsan-
stalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av grundandet av ett organ för fastställande av servi-
ceurvalet och av dess verksamhet
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3) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken och för betalning av övriga utgifter
för det.

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

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

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

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reserva-
tionsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslag även får användas för betalning av utgifter
och ersättningar som föranleds av utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter hos
samt omfattningen av och säkerheten för det nationella vaccineringsprogrammets vacciner.

Huvudtitel 35 

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader

21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro.

20. Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd

Motiveringen till momentet ändras så att år 2013 får av statens bostadsfonds medel beviljas un-
derstöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med sär-
skilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 120 000 000 euro.
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Motiveringen till momentet kompletteras så att år 2013 får av statens bostadsfonds medel med
stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt be-
lopp av högst 10 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till intentionsavtalet mellan sta-
ten och kommunerna i Helsingforsregionen till dem som bygger hyresbostäder enligt lagen om
räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) för andra än grupper med sär-
skilda behov. Startbidraget är 5 000 euro för offentliga samfund och bolag som de äger och
10 000 euro för andra aktörer per bostad som avses ovan. Bidraget beviljas av Finansierings- och
utvecklingscentralen för boendet och det kan beviljas för en bostad som berörs av byggnadspla-
ner och byggnadskostnader som godkänts tidigast den 1 april 2013.

Motiveringen till momentet ändras så att år 2013 får av statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av
högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsun-
derstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden.
Dessutom får man fatta villkorliga förhandsbeslut om de bidrag som åren 2014—2015 beviljas
för nämnda ändamål. Beloppet av de bidrag som beviljas enligt villkorliga förhandsbeslut får
uppgå till högst 30 000 000 euro.

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

Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 

Anslaget får användas till kapitalinvestering för stärkande av A-Kruunu Oy:s eget kapital. 

Huvudtitel 36 

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet dras det av 103 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2013 tillämpas från och med
den 1 juli 2013.
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