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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

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  -364 096 000

01. Lån som återbetalas till staten  69 300 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg  .................................................. 69 300 000

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering  -433 396 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag  .................................... -433 396 000

Inkomstposternas totalbelopp: 

167 377 000
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ANSLAG

Huvudtitel 22  

euro

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 (förslagsan-

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

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 (reserva-

tionsanslag 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  11 001 000

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

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
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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)  .................................................................................................. —

Huvudtitel 29

29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  400 000

10. Allmänbildande utbildning  —
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsan-

slag 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 (förslagsan-

slag), 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 (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 60 000

Huvudtitel 30

30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  -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
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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 (reservationsan-

slag 2 år)  ........................................................................................... —
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), 

tillägg  ............................................................................................... 1 580 000

63. Forststyrelsen  —

Huvudtitel 31

31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅ-
DE  16 711 000

10. Trafiknätet  14 111 000
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg  ....... 14 111 000

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 

sjötransport (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)  ................................................... —
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Huvudtitel 32

32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE  -14 075 000

01. Förvaltning  87 070 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 1 680 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsan-

slag 2 år), tillägg  .............................................................................. 390 000
22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara 

Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år)  ............................. 50 000 000
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

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 an-
dra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), av-
drag  .................................................................................................. -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
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Huvudtitel 33

33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE  193 240 000

01. Förvaltning  -595 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 

2 år), tillägg  ...................................................................................... 320 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reser-

vationsanslag 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
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 fö-

retagare (förslagsanslag), avdrag  ..................................................... -7 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och 

vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag  ....................................... -19 000 000
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Huvudtitel 35

35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  15 000 000

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

10. Miljö- och naturvård  15 000 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg  ..................... 15 000 000

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: 

167 377 000
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INKOMSTPOSTER

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.

05. Bankskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 500 000 euro.

04. Skatter och avgifter på grund av omsättning

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

10. Övriga skatter

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

Avdelning 12 
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 500 000 euro.

25. Justitieministeriets förvaltningsområde

10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro.
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20. Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 000 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 000 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden
Under momentet beräknas inflyta 17 000 000 euro.

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet dras det av 12 000 000 euro.

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.

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 859 000 euro.

32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 
Till momentet överförs 100 000 000 euro från statsgarantifonden.

31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 000 000 euro.
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39. Övriga inkomster av blandad natur

04. Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 24 554 000 euro.

Avdelning 13 
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH IN-
TÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

05. Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 000 000 euro.

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.

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.

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering

01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 433 396 000 euro.
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ANSLAG

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.

Huvudtitel 24 
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 500 000 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)

Ursprunglig
dispositions-

plan
I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositionsplan

01. Utgifter för utbildnings- och bered-
skapstiden 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 krishanterings-
styrka 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 krishanterings-

styrka i Bosnien och Hercegovina 
(operationen EUFOR/ALTHEA) 998 000 - - 998 000

08. Utgifter för Finlands krishanterings-
styrka 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 krishanteringsin-
satser samt för andra utgifter för kris-
hantering 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 

Centralafrikanska republiken 
(EUFOR RCA) - +1 791 000 - 1 791 000

Sammanlagt 56 302 000 +2 800 000 - 59 102 000
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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:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal under momentet ändras dessutom
som följer:

Ursprunglig
dispositions-

plan
I tilläggs-
budgeten

III tilläggs-
budgeten

Ändrad
dispositions-

plan

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

länder och regionera

a. I anslaget ingår 460 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesminis-
terium, 11 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departe-
ment för utvecklingssamarbete (DFID) samt 1 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan 
ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

255 760 000 +4 800 000 -3 400 000 257 160 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 48 659 000 -1 400 000 - 47 259 000
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 utvecklingssamarbe-

tet, stödfunktioner och utvecklings-
politisk information 8 176 000 -400 000 - 7 776 000

7. Evaluering av utvecklingssamarbe-
tet och intern revision 2 600 000 - - 2 600 000

8. Understöd till frivilligorganisatio-
nernas utvecklingssamarbete, 
Servicecentralen för utvecklings-
samarbete (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
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Ändringar i fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

Huvudtitel 25 
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen

01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tilläg på 35 000 euro.

03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro.

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 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, stödfunk-

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

revision - - -
8. Understöd till frivilligorganisationernas utveck-

lingssamarbete, Servicecentralen för utveck-
lingssamarbete (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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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).

10. Domstolar och rättshjälp

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 

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.

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. 

30. Räddningsväsendet och nödcentralerna

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 144 000 euro.

40. Invandring

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.
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21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 511 000 euro.

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.

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 va-
lutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Huvudtitel 28 
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Beskattningen och tullväsendet

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 820 000 euro.
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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.

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. 

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, el-
ler för det eller de bolag som ska bildas, för en köpesumma på ca 18,25 miljoner euro, och i öv-
rigt 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
bolag som ska bildas, för en köpesumma på ca 12,11 miljoner euro, och i övrigt på de villkor
som Senatfastigheter bestämmer.



20 969/2014 

20

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

40. Statens regional- och lokalförvaltning

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 500 000 euro.

70. Utvecklande av statsförvaltningen

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 200 000 euro.

80. Överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 203 000 euro.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro.

90. Stöd till kommunerna

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 058 000 euro.

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.
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Huvudtitel 29 
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Allmänbildande utbildning

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 400 000 euro.

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

30. Vuxenutbildning

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

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 statsan-
delar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervis-
nings- och kulturverksamhet (1705/2009).

80. Konst och kultur

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro.
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Huvudtitel 30 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 210 000 euro.

10. Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (för-
slagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro.

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsut-
vecklingen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 000 000 euro.

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.

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 175 000 euro.

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 400 000 euro.

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

20. Veterinärvård (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.
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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).

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.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 580 000 euro.

63. Forststyrelsen
1. Ändringar i grundkapitalet
Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan sänkas med 10,8 miljoner euro.

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.
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20. Myndighetstjänster för trafiken

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

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.

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

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.

Huvudtitel 32 
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 680 000 euro.

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 390 000 euro.

22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (re-
servationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 50 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) för utgifter som är nödvändiga för att förhindra föroreningar i miljön som orsakas av verksam-
heten vid gruvans metallfabrik, av gruvans vattenhantering eller av annan verksamhet vid anlägg-
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ningarna, till den del som utgifterna inte kan täckas med medel från konkursboet Talvivaara Sot-
kamo Oy
2) för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken
3) till betalning av utgifter som föranleds av eventuell offentlig utredning.
För de användningsändamål som avses i 1)—3) punkten får även användas anslag under momen-
ten 25.10.50, 25.20.01, 32.01.01, 32.01.02, 32.30.01 och 35.10.20, i enlighet med det använd-
ningsändamål som anges för respektive moment.

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsan-
slag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 000 euro.
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. 

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.

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.

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

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.

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

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 med 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 ansö-
kan av låntagaren och inom ramen för de villkor som närmare bestäms genom statsrådets förord-
ning (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 synnerligen vägande skäl speciellt när lånevillkoret för riskex-
ponering är väsentligt med tanke på genomförandet av projektet och det kan fastställas på för-
hand. 
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.

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 165 000 euro.
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50. Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

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.

60. Energipolitik

41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 42 000 000 euro.

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.

44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.

Huvudtitel 33 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 320 000 euro.

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 euro.

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.
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21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reserva-
tionsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 070 000 euro.

02. Tillsyn

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 295 000 euro.

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsan-
slag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro.

03. Forskning och utveckling

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro.

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro.

20. Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.
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52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 183 200 000 euro.

55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 840 000 euro.

30. Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro.

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.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro.

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.

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. 
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10. Miljö- och naturvård

20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.
Tilläggsanslaget budgeteras på basis av förbindelser. 

Huvudtitel 36 
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01. Ränta på statsskulden

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 76 000 000 euro.

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2014 tillämpas från och
med den 1 december 2014.

Helsingfors den 25 november 2014

På riksdagens vägnar

talman Eero Heinäluoma

generalsekreterare Seppo Tiitinen
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