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III tilläggsbudgeten för 2013

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2013:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11  

euro

11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR  -899 000 000

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet  -319 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag  ............................. -434 000 000
04. Skatt på arv och gåva, tillägg  ........................................................... 115 000 000

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning  -394 000 000
01. Mervärdesskatt, avdrag  .................................................................... -372 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag  ....................................... -22 000 000

08. Punktskatter  -105 000 000
04. Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag  .............................................. -42 000 000
07. Energiskatter, avdrag  ....................................................................... -63 000 000

10. Övriga skatter  -81 000 000
03. Bilskatt, avdrag  ................................................................................ -49 000 000
05. Överlåtelseskatt, avdrag  ................................................................... -54 000 000
06. Lotteriskatt, tillägg  ........................................................................... 29 000 000
08. Avfallsskatt, avdrag  ......................................................................... -7 000 000

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130101


Avdelning 15

15. LÅN  1 288 256 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  1 288 256 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg  ..................................... 1 288 256 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

389 256 000

2 709/2013



ANSLAG

Huvudtitel 21  

euro

21. RIKSDAGEN  10 000 000

10. Riksdagens kansli  10 000 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), avdrag  .......... -1 149 000
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag), till-

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

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

Huvudtitel 26

26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  22 500 000

20. Gränsbevakningsväsendet  22 500 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 2 000 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 

3 år), tillägg  ...................................................................................... 20 500 000

Huvudtitel 27

27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  30 292 000

01. Försvarspolitik och förvaltning  1 992 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsom-

råde (förslagsanslag), tillägg  ............................................................ 1 992 000

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

Huvudtitel 28

28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  -4 046 000

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

3709/2013



Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  50 710 000

10. Allmänbildande utbildning  35 000 000
35. Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i all-

mänbildande läroanstalter och daghem (reservationsanslag 3 år)  ... 35 000 000

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

40. Högskoleundervisning och forskning  10 200 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens 

område (reservationsanslag 3 år), tillägg  ......................................... 200 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshög-

skolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg  .............................. 10 000 000

80. Konst och kultur  4 510 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg  .......... 1 510 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg  ........................... 2 000 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år), till-

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

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  5 100 000

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning  1 000 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reserva-

tionsanslag 3 år), tillägg  ................................................................... 1 000 000

50. Vattenhushållning  1 100 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsan-

slag 3 år), tillägg  .............................................................................. 1 100 000

60. Skogsbruk  3 000 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 3 000 000
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Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  226 500 000

10. Trafiknätet  225 000 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg  ................... 25 000 000
88. Rekapitalisering av Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)  ............. 200 000 000

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

tillägg  ............................................................................................... 1 500 000

Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  28 700 000

20. Närings- och innovationspolitik  3 700 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

(förslagsanslag)  ................................................................................ —
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsan-

slag), tillägg  ...................................................................................... 500 000
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s för-

luster (förslagsanslag), tillägg  .......................................................... 200 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), till-

lägg  ................................................................................................... 3 000 000

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik  25 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg  ....... 25 000 000

Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  15 000 000

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård  15 000 000
39. Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och 

fuktskador i social- och hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 
3 år)  .................................................................................................. 15 000 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  4 500 000

10. Miljö- och naturvård  4 500 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag

3 år), tillägg  ...................................................................................... 4 500 000

20. Samhällen, byggande och boende  —
60. Överföring till statens bostadsfond  .................................................. —

Anslagens totalbelopp: 

389 256 000

6 709/2013



INKOMSTPOSTER

Avdelning 11 
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

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

04. Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 115 000 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

01. Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 372 000 000 euro.

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

08. Punktskatter

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

07. Energiskatter
Under momentet dras det av 63 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt
Under momentet dras det av 49 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av 54 000 000 euro.

7709/2013



06. Lotteriskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 29 000 000 euro.

08. Avfallsskatt
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.

Avdelning 15 
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 288 256 000 euro.

8 709/2013



ANSLAG

Huvudtitel 21 
RIKSDAGEN

10. Riksdagens kansli

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 149 000 euro.

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 149 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till de driftsutgifter för
den grundliga renoveringen som säkerhetsenheten, fastighetsbyrån och dataadministrationsby-
rån budgeterat och som innefattar bl.a. reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lo-
kaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier
och utrustning, flyttnings- och transportkostnader, hyres- och bevakningskostnader för tillfälliga
lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lo-
kaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen.

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Huvudtitel 26 
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Gränsbevakningsväsendet

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 500 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till anskaffning av och
planeringskostnader för en myndighetsbåt.
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Huvudtitel 27 
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 992 000 euro.

10. Militärt försvar

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 300 000 euro.

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det för andra anskaffningar av försvarsmate-
riel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index
och valutakurser i samband med beställningsfullmakter får användas högst 56 614 000 euro.

Huvudtitel 28 
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80. Överföringar till landskapet Åland

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

Huvudtitel 29 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning

35. Understöd till projekt som gäller inomhusluften och fuktskador i allmänbildande läroanstal-
ter och daghem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

10 709/2013



Anslaget får användas som understöd till kommunerna och andra huvudmän för sådana repara-
tioner av allmänbildande läroanstalter och daghem som gäller problem med inomhusluften eller
fuktskador och för nybyggnadsprojekt för ersättande av sådana byggnader som påbörjas 2013 och
2014. 

30. Vuxenutbildning

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till kostnader för ut-
vecklande av virtuella mötesplatser och regionala informationsställen för läroavtalsutbildningen. 

40. Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt
Motiveringen till kapitlet ändras så att det år 2013 för Finlands Akademis forskningsprojekt som
ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som fi-
nansieras av Finlands Akademi får ingås förbindelser till ett värde av 302 596 000 euro.

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 
3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
Tilläggsanslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av planeringen av en natio-
nell utbildning inom byggnadsvården och av planeringsutgifter för en utbildning av byggnadsar-
kitekter.

30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader 
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
Punkt 3) i beslutsdelen under momentet ändras som följer:
3) till projekt som stöder yrkeshögskolornas strategi och till stärkande av förutsättningarna för en
arbetslivsbaserad undervisning, forskning och utveckling vid yrkeshögskolorna, högst
21 185 000 euro.

80. Konst och kultur

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 510 000 euro. 

11709/2013



50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Huvudtitel 30 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

50. Vattenhushållning

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro.

60. Skogsbruk

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Huvudtitel 31 
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Trafiknätet

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.

88. Rekapitalisering av Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro.
Anslaget får användas till kapitalinvestering för stärkande av Finavia Abp:s eget kapital.

12 709/2013



50. Forskning

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Huvudtitel 32 
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20. Närings- och innovationspolitik

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

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av
högst 427 140 000 euro.

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya understöd beviljas till ett belopp av
18 664 000 euro.

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att 2013 får nya lån beviljas till ett belopp av högst
136 823 000 euro.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro.
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Fullmakt
Motiveringen till momentet ändras så att staten år 2013 får föranledas utgifter på högst
107 000 000 euro för upphandling av arbetskraftsutbildning efter 2013.

Huvudtitel 33 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

39. Understöd till kommunerna för projekt gällande inomhusluften och fuktskador i social- och 
hälsovårdens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd till kommunerna för sådana reparationer av social- och häl-
sovårdens byggnader som har problem med inomhusluften eller fuktskador och för nybyggnads-
projekt för ersättande av sådana byggnader som påbörjas 2013 och 2014. 

Huvudtitel 35 
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Miljö- och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.

20. Samhällen, byggande och boende

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2013 av statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av
högst 10 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avsiktsförklaringen mellan staten och
kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder
enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än
grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Un-
derstödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och det kan beviljas för

14 709/2013



en bostad inom ett projekt där projektbeskrivningarna och byggkostnaderna har godkänts tidigast
den 1 april 2013.
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av statens bostadsfonds medel med stöd av
statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas tidsbundna startbidrag för ombyggnad, till ett sam-
manlagt belopp av 15 000 000 euro. Startbidrag får beviljas för ombyggnad av hyreshus och bo-
stadsrättshus för dem som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån
och bostadsrättshuslån (604/2001) och för ombyggnad av ett bostadsaktiebostadshus, för dem
som kan få ombyggnadslån enligt lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/
1996). Understödet får uppgå till högst 10 procent av de ombyggnadskostnader som har godkänts
som grund för räntestödslånet. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen
för boendet.
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2013 med stöd av
statsunderstödslagen får beviljas tidsbundna understöd för att främja bostadsområdenas livskraft
och förhindra segregation, till ett sammanlagt belopp av högst 8 000 000 euro. Understöd kan be-
viljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för att understöd ska beviljas är att utvecklandet av
bostadsområdena utgör en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för
planering, utveckling och genomförande av lokaler och åtgärder som stärker områdets gemen-
skap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för för-
bättring av boendemiljöns kvalitet och för en boendemiljö utan hinder. Understöd kan även be-
viljas forskningsinstitutioner för forskning som främjar genomförandet av ovannämnda projekt
samt för produktion av undervisningsmaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dess-
utom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda
200 000 euro om året till information som stöder genomförandet av programmet. Finansierings-
och utvecklingscentralen för boendet godkänner kostnaderna för projekt som understöds och be-
viljar understödet. Understödet får uppgå till högst 20 procent av kostnaderna för ett projekt. För
sådana godtagbara kostnader för genomförandet av investeringar som hänför sig till projekten
kan understödet dock uppgå till högst 25 procent. När det gäller forsknings- och utredningspro-
jekt kan understödet uppgå till högst 80 procent.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2013 tillämpas från och
med den 21 oktober 2013.

Helsingfors den 11 oktober 2013

På riksdagens vägnar

talman Eero Heinäluoma

generalsekreterare Seppo Tiitinen
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