REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR
2017 (RP 134/2016 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering
av regeringens proposition om budgeten för 2017.
Helsingfors den 18 november 2016

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo
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Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen
för 2017 (RP 134/2016 rd). En kompletterande proposition kan överlämnas, eftersom finansutskottet ännu inte har gett sitt betänkande om regeringens proposition om statsbudgeten för 2017,
som överlämnades den 15 september 2016.
Ekonomiska utsikter
Tillväxten 2017 förutspås bli 0,9 %. Tillväxten drivs av en positiv investeringsutveckling och av
privat konsumtion. De privata investeringarna utvecklas i en gynnsam riktning, investeringarna i
maskiner och anordningar ökar och FoU-investeringarna börjar växa. Den privata konsumtionsökningen avtar något och är 0,7 %. På kort sikt upprätthåller den inhemska efterfrågeutvecklingen den ekonomiska tillväxten, men detta räcker inte till för att skapa förutsättningar för en snabbare tillväxt än den prognostiserade. Exporten utvecklas fortfarande stillsammare än världshandeln och Finland fortsätter således att förlora marknadsandelar inom den internationella handeln.
Det ekonomiska läget i Finland är svagt och Finland står inför ännu större utmaningar än vad man
bedömt tidigare. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 % och arbetslöshetsgraden beräknas sjunka till
8,8 %. Samtidigt väntas sysselsättningsnivån stiga till 68,8 %. Uppgången i konsumentprisernas
tilltar och ligger vid 1,1 %.
Inkomstposter
Det föreslås att kalkylen för skatter och inkomster av skattenatur höjs med 99 miljoner euro och
kalkylen för inkomster av blandad natur med 58 miljoner euro. Utfallet för skatten på förvärvsoch kapitalinkomster 2016 visar på en mer positiv utveckling än den prognostiserade. Som en
följd av detta höjs inkomstposten för skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med 100 miljoner
euro 2017. I inkomstposten för inkomster av blandad natur har som tillägg beaktats den andel på
39 miljoner euro av det nya penningspelbolagets avkastning som anvisas för främjande av hästuppfödning och hästsport.
Anslag och balans
Med beaktande av ökningen av de ordinarie inkomsterna med 157 miljoner euro och ökningen av
anslagen med 219 miljoner euro ökar den kompletterande budgetpropositionen för 2017 statens
behov av nettoupplåning med 62 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas vara
cirka 5,5 miljarder euro år 2017. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2017 uppgå till ca
111 miljarder euro, vilket är ca 51 % i förhållande till bruttonationalprodukten.
Ramen för valperioden
Ramnivån för 2017 justeras med ca 34 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella ändringar i ramen. Efter justeringarna är utgiftsramen för
2017 44 850 miljoner euro.
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Efter förslagen i den kompletterande budgetpropositionen är de utgifter som hänförs till ramen
44 510 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2017 uppgår därmed till ca 40 miljoner euro.
Dessutom finns en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro till förfogande år 2017.
Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro
Moment

32.20.42
33.10.54
33.10.54,
33.10.57
33.20.52
Sammanlagt

Ärende

Preciseringar av effekterna av konkurrenskraftsavtalet: -1,164 mn euro
under moment 29.10.30, -0,315 mn euro under mom. 29.10.31, -4,935
mn euro under mom. 29.20.30 och 33,0 mn euro under mom. 33.30.60.
Ombudgetering av finanseringen av INKA-programmet
Som en följd av ett pensionsstöd av engångsnatur minskar de utgifter
utanför ramen som gäller bostadsstöd när stödtagarna börjar omfattas av
bostadsbidrag för pensionstagare
Preciseringar som gäller överföringen av studerandes bostadsbidrag till
det allmänna bostadsbidraget. Överföringen ökar utgifterna utanför ramen med ett nettobelopp på 108,2 miljoner euro 2017.
Ändring i den korrigering som görs med anledning av pensionsstödet,
reformen träder i kraft 1.6.2017

2017

26,6
1,8
6,2
3,8
-3,2
34,2

Militär krishantering
I anslaget för militär krishantering föreslås ett tillägg på sammanlagt 16,8 miljoner euro. Av
tillägget föranleds 15,8 miljoner euro av att UNIFIL-operationen i Libanon förstärks med 160
soldater under perioden 1.4.2017—31.8.2018. I de inkomstposter som gäller krishantering föreslås en höjning på 3 miljoner euro.
Polisen
I anslagen för Skyddspolisen föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för åtgärder som ingriper i
olaglig verksamhet bland våldsamma extremiströrelser. I anslagen för polisen föreslås ett tillägg
på 8,5 miljoner euro, som ska riktas bl.a. till Centralkriminalpolisen och den lokala polisen för
bekämpning av olaglig verksamhet bland våldsamma extremiströrelser och för anskaffning av
utrustning för bekämpningen.
Stöd till kommunerna
Statsandelen för den kommunala basservicen föreslås bli höjd med ett nettobelopp av 55 miljoner
euro. Statsandelen höjs till följd av att konsekvensbedömningarna i vissa regeringspropositioner
som har samband med budgetpropositionen har preciserats. Dessutom bedöms det att översynen
av kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre inte kommer ett medföra några besparingar
år 2017. För stöd för kommunsammanslagningar föreslås ett tillägg på 1,1 miljoner euro. År 2017
bedöms tre kommunsammanslagningar äga rum.
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Ändring av lagen om olycksfall i militärtjänst
För de ökade utgifter för ersättning som ändringen av lagen om olycksfall i militärtjänst medför
föreslås ett tillägg på 0,8 miljoner euro. I samband med den kompletterande budgetpropositionen
har regeringen till riksdagen lämnat en proposition med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär
krishantering. Dessutom föreslås ett engångstillägg på 0,35 miljoner euro för Statskontoret för de
datasystemkostnader som ändringen medför.
Suomalais-venäläinen koulu
Med anledning av temporära arrangemang gällande lokaler för Suomalais-venäläinen koulu får
Utbildningsstyrelsen från och med 2017 ingå ett hyresavtal så att skolans hyresutgifter åren
2017—2022 på årsnivå uppgår till högst 1,1 miljoner euro. Avsikten är att de tillfälliga utrymmena ska tas i bruk i augusti 2017, och de föranleder ett behov av tilläggsanslag till ett belopp av
0,2 miljoner euro 2017.
Trafikprojekt
För understöd för byggandet av snabbspårvägen Spår-Jokern på avsnittet Helsingfors Östra centrum—Kägelviken i Esbo föreslås en fullmakt på högst 84 miljoner euro och för byggandet av
spårvägen i Tammerfors (1. och 2. fasen) föreslås en fullmakt på högst 71 miljoner euro. Villkor
för beviljande av statsunderstöd är att städerna åtar sig att följa MBT-avtalets mål för perioden
2016—2019 om att öka tomtutbudet och bostadsproduktionen.
För elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen föreslås en fullmakt på 5,7 miljoner
euro. Utöver detta kommer Björneborgs stad att finansiera projektet med 1,4 miljoner euro. Syftet
med projektet är att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar och metallindustrins konkurrenskraft och minska de skadliga utsläppen från transporterna.
Invandring
För utgifter för att tillfälligt öka förvarskapaciteten vid Joutseno flyktingförläggning föreslås
981 000 euro.
Till följd av en ändring i systemet för finansiering av den förberedande undervisning som ordnas
för invandrare inför den grundläggande utbildningen föreslås i anslagen ett tidsbundet, extra understöd på sammanlagt 8,8 miljoner euro. Genom understödet kompenseras utbildningsanordnare för finansiering som annars uteblir år 2017 för utbildningar som redan inletts. Samtidigt har
behovet av anslag för den förberedande undervisning som ordnas för invandrare inför den grundläggande utbildningen minskat med 17,6 miljoner euro på grund av att uppgifterna om och beräkningen av antalet prestationer har preciserats.
I integrationsersättningarna till kommunerna föreslås ett tillägg på 11,3 miljoner euro. Av det beloppet föranleds 10,8 miljoner euro av att antalet asylsökande som beviljats uppehållstillstånd är
större än tidigare och 0,5 miljoner euro av att kommunerna kommer att ha större utgifter för ut-
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komststöd eftersom det föreslås att de som fått uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen
från och med den 1 januari 2017 ska få integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd.
Kapitalisering av Terrafame Group Ab och statsgaranti till Terrafame Ab
För att öka Terrafame Group Ab:s eget kapital föreslås ett anslag på 100 miljoner euro. Verksamheten i gruvan och i metallförädlingsanläggningen i Sotkamo har framskridit bra under 2016, och
man har kunnat säkerställa miljösäkerheten i överensstämmelse med de mål som staten som ägare
har ställt upp. Det bedöms att man med anslaget kan täcka kostnaderna av verksamheten till slutet
av sommaren 2017 och fortsätta förhandlingarna om en breddning av ägarbasen för gruvverksamheten.
Det föreslås att Terrafame Ab beviljas en statsgaranti på högst 107 miljoner euro som motsäkerhet för de säkerheter som gäller miljön som ställs för avfallsbehandlingsverksamheten. Syftet
med statsgarantin är att göra det möjligt att i enlighet med miljötillståndet ställa sådan säkerhet
som avses i miljöskyddslagen. Enligt miljöskyddslagen ska den som bedriver avfallsbehandling
ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder
som behövs när verksamheten avslutas eller efter avslutad verksamhet.
Ytterligare premienedsättning för låginkomsttagare
I statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen föreslås ett tillägg på
33 miljoner euro. Anslagsbehovet förklaras av en ytterligare premienedsättning för låginkomsttagare som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet.
Utkomstskydd för arbetslösa
Det föreslås att statsandelen till grunddagpenningen höjs med ca 9 miljoner euro. Höjningen föranleds av en precisering av intäkterna av löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremier. I anslagen
för finansieringen av arbetsmarknadsstödet föreslås ett tillägg på 3,2 miljoner euro som föranleds
av en precisering av tidpunkten för ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd.
Bostadsbidrag
I det anslag som reserverats för bostadsbidrag föreslås ett avdrag på sammanlagt 12,1 miljoner
euro. Av det beloppet föranleds 6,2 miljoner euro av att långtidsarbetslösa som pensioneras med
stöd av lagen om pensionsstöd börjar omfattas av bostadsbidraget för pensionstagare. Därför föreslås i kostnaderna för bostadsbidraget för pensionstagare ett motsvarande tillägg på
6,9 miljoner euro. Av avdraget föranleds 5,4 miljoner euro av ändringar i det allmänna bostadsbidraget som följer av att studerandena börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Det återstående beloppet på 0,5 miljoner euro föranleds av att sådana studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje och som bor i läroanstaltens elevhem fortfarande kommer att omfattas av bostadstillägget till studiestödet. I omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro som föranleds av att studerandena börjar omfattas av det
allmänna bostadsbidraget.

ALLMÄN MOTIVERING

A9

Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
För projektet för digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI) föreslås
4 miljoner euro, som utgör en överföring av ett anslag under finansministeriets förvaltningsområde som är avsett för stöd till digitalisering av offentliga tjänster. Projektet syftar till att förenhetliga informationshanteringen, gallra bort sådana författningar som bromsar upp digitaliseringen och starta praktiska försöksprojekt. Också fastighets- och byggsektorn deltar i kostnaderna för
projektet.
I ytterligare överföring av anslag för stöd till digitalisering av offentliga tjänster under finansministeriets förvaltningsområde föreslås dessutom 1,8 miljoner euro för ett projekt för digital administrering av uppgifter om kemikalier (KemiDigi). Administreringen av uppgifter om kemikalier
koncentreras till ett datalager för projektet KemiDigi som bygger på den nationella servicearkitekturen. Detta underlättar och förenklar de olika tillstånds- och anmälningsförfarandena och rapporteringsskyldigheterna och stöder tillsynen.
Vissa andra ändringar
Inom justitieministeriets förvaltningsområde föreslås för behandlingen av skadeståndskrav i
WinCapita-fallet ett tillägg på 210 000 euro för Rättsregistercentralen.
Inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås för projektet för inrättande av ett inkomstregister 5 miljoner euro i överföring från momentet för produktivitetsanslag.
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås att avdrag på 7,5 miljoner
euro i anslaget för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen, eftersom ett tillägg
av motsvarande storlek ingår som ett tidigarelagt anslag i regeringens proposition om en tredje
tilläggsbudget för 2016. För genomförande av ekolodning i Tana älv i syfte att följa upp förekomsten av lax föreslås ett tillägg på 0,49 miljoner euro. Periodiseringen av de överföringar till Gårdsbrukets utvecklingsfond som ingår i åtgärderna i regeringens spetsprojekt föreslås bli ändrad.
Det föreslås att 13 miljoner euro av den tilläggsfinansiering för bastrafikledshållningen som ingår
i åtgärderna i regeringens spetsprojekt överförs till 2018.
Det föreslås ett avdrag på 6,31 miljoner euro av anslaget som ingår i spetsprojektet under främjande av hälsa och välfärd.
Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 10,1 miljoner euro
i bevillningsfullmakten för EU:s strukturfonder. Tillägget föranleds av en precisering som kommissionen gjort i Finlands strukturfondsprogram för perioden 2014—2020. Uppgifter i anslutning till innovations- och uppfinningsverksamhet samt små energistöd överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna till Innovationsfinansieringsverket Tekes. Av denna anledning föreslås
det att 7,0 miljoner euro överförs från närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnadsmoment
till Tekes omkostnadsmoment. I anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreslås
ett tillägg på 2,3 miljoner euro, som får användas för den nationella medfinansieringen i arbetskraftsutbildningar som ingår i projekt som finansieras av Europeiska Globaliseringsfonden
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(Nokia 3 och Microsoft 2). I omkostnaderna för Patent- och registerstyrelsen föreslås ett tillägg
på 2 miljoner euro som föranleds av kostnaderna för inrättandet av ett register över huvudmän.
Det föreslås att 1,2 miljoner euro överförs från arbets- och näringsministeriets huvudtitel till social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel. Överföringen föranleds av att den tid för vilken det
betalas stöd för frivilliga studier förlängs från 24 månader till 48 månader för att de som passerat
läropliktsåldern ska ha möjlighet att få grundläggande utbildning.
Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås ett avdrag på 16,9 miljoner
euro i statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar. Ändringen beror på att tidpunkten för ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd och dess effekter har
preciserats.
Inom miljöministeriets förvaltningsområde överförs beviljandet av understöd för reparation av
bostadsbyggnader och bostäder från och med den 1 januari 2017 från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Nettobesparingen av överföringen bedöms vara
3,5—4 miljoner euro för kommunernas del. Som finansiering för övergångsperioden föreslås för
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet för den inledande fasen av överföringen
sammanlagt 140 000 euro motsvarande ytterligare två årsverken.
Det föreslås att de anslag som anvisats för beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen samlas under ett enda moment under finansministeriets förvaltningsområde.
De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Riksdagen
Republikens president
Statsrådets kansli
Utrikesministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Finansministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriets
förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde

Regeringens
budgetproposition

179 988 000
13 729 000
210 391 000
1 066 939 000
915 834 000
1 508 153 000
2 824 125 000
16 967 305 000

Den
kompletterande
propositionen

Sammanlagt

179 988 000
13 729 000
739 000
211 130 000
12 148 000
1 079 087 000
413 000
916 247 000
10 832 000
1 518 985 000
4 894 000
2 829 019 000
59 568 000 17 026 873 000

6 772 812 000

-25 832 000

6 746 980 000

2 545 240 000

34 803 000

2 580 070 000

3 235 870 000

-14 006 000

3 221 864 000

2 928 060 000

122 888 000

3 050 948 000

14 580 451 000

8 221 000

14 588 672 000

A 11

ALLMÄN MOTIVERING

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro

Huvudtitel

35.
Miljöministeriets förvaltningsområde
36.
Räntor på statsskulden
Sammanlagt

Regeringens
budgetproposition

180 069 000
1 307 510 000
55 236 476 000

Den
kompletterande
propositionen

4 135 000
218 803 000

Sammanlagt

184 204 000
1 307 510 000
55 455 279 000

De under behandling varande och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt
avdelning, euro

Avdelning

Regeringens
budgetproposition

11.
12.
13.

Den
kompletterande
propositionen

Sammanlagt

Skatter och inkomster av skattenatur
41 564 184 000
Inkomster av blandad natur
5 240 658 000
Ränteinkomster, inkomster av försäljning
av aktier och intäktsföring av vinst
2 484 964 000
15.
Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
459 241 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
49 749 047 000

156 710 000 49 905 757 000

15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering
Sammanlagt

62 093 000 5 549 522 000
218 803 000 55 455 279 000

5 487 429 000
55 236 476 000

99 000 000 41 663 184 000
57 710 000 5 298 368 000
-

2 484 964 000

-

459 241 000
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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 inflyta 9 029 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 000 euro jämfört med det belopp på 8 929 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att uppgifterna om influtna belopp år 2016 varit positivare än väntat.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

9 029 000 000
270 000 000
9 210 000 000
9 094 292 379

11.19
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19. Övriga inkomster av skattenatur
05. Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 27 851 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 28 851 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att justeringen av tillsynsavgiften för flygtrafiken har omprövats.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

27 851 000
18 751 000
19 202 229

14

Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 31 103 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 400 000 euro jämfört med det belopp på 29 703 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ersättningar som FN betalar för de trupper som deltar i krishanteringsinsatserna i Libanon och Mali.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

31 103 000
-5 300 000
42 527 000
50 442 915

25. Justitieministeriets förvaltningsområde
10. Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 90 000 euro jämfört med det belopp på 46 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av inkomsterna av de avgifter som tas ut för utsökningsväsendets delgivningar och bestyrkande av köp, ersättningar för kostnader samt intygs- och kopieringsavgifter
som nettobudgeteras under moment 25.20.01.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

46 110 000
-7 500 000
46 400 000
32 511 257

12.26

15

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
98. Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 8 396 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 5 862 000 euro jämfört med det belopp på 2 534 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av preciserade utbetalningstidtabeller för förskottsbetalningar från kommissionen, för fondernas årliga programutbetalningar som baserar sig på redovisningen av utgifter samt för den särskilda finansiering som betalas för personer som omplaceras och flyttas
internt.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

8 396 000
47 374 000
10 844 313

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 868 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 518 000 euro jämfört med det belopp på 3 350 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den ersättning för materiel och utrustning som FN betalar för att stärka
UNIFIL-operationen i Libanon.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

4 868 000
1 280 000
5 200 000
4 728 637

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 544 503 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det belopp på 534 503 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör krisstöd från EU.
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12.30

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ
Sammanlagt mn €

I budgeten
EU-inkomststöd
EU-krisstöd
EU-marknadsstöd
Producentorganisationerna
Honungsproduktion
Främjande av avsättningen
Sammanlagt

525,000
10,000
5,000
2,200
0,103
2,200
544,503

Till interventionsfonden för jordbruket
Totalt

0,400
544,903

2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

Motsvarande utgifter
under moment

30.20.41
30.20.41
30.20.41
30.20.46
30.20.46
30.20.46
I interventionsfonden
för jordbruket

544 503 000
599 903 000
537 849 554

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
Under momentet beräknas inflyta 40 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 39 020 000 euro jämfört med det belopp på 1 080 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den andel av det nya penningspelbolagets avkastning som anvisas för
främjande av hästuppfödning och hästsport.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

40 100 000
1 040 000
919 179
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Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 5 549 522 000 euro i nettoinkomster.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 62 093 000 euro jämfört med 5 487 429 000 euro i budgetpropositionen föranleds av
föreslagna ändringar i inkomstposter och anslag i denna kompletterande budgetproposition.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

5 600
-40
-10
5 550

5 549 522 000
316 679 000
233 180 000
78 870 000
5 331 502 000
4 405 769 398
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Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI

01. Förvaltning
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 240 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 122 501 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
739 000 euro, varav 78 000 euro är en överföring från moment 32.01.01 och 124 000 euro en
överföring från moment 33.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och 114 000 euro är en överföring från moment 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01,
27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 och 35.01.01 som föranleds
av en justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet. Av tillägget föranleds vidare 240 000 euro av driftskostnader för statsrådets gemensamma
beredskapsdatorer och beredskapstelefoner och 183 000 euro av utgifter för ibruktagandet av ett
nytt telefonsystem med hög skyddsnivå.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

123 240 000
-73 000
125 086 000
114 567 000
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Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Utrikesförvaltningen
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 220 234 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det belopp på 219 828 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
406 000 euro. I ändringen har som tillägg beaktats 139 000 euro i överföring från moment
26.01.01 för utgifter för tjänsten som specialsakkunnig i migrationsfrågor vid Finlands ständiga
representation vid EU och 294 000 euro i överföring från moment 33.01.01 för utgifter för en sakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève samt som avdrag 27 000
euro i överföring till moment 23.01.01 på grund av en justering av den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

220 234 000
-545 000
-964 000
226 439 000
234 079 000

10. Krishantering
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 49 774 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
01.
04.
05.

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Gemensamma utgifter

300 000
2 012 000
7 480 000
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24.10

Dispositionsplan (euro)
06.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
08.
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
09.
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
11.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
14.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
15.
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
16.
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)
18.
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
19.
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
20.
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)
Sammanlagt

990 000
4 550 000

417 000
1 166 000
21 491 000
300 000
1 830 000
7 650 000
1 422 000
166 000
49 774 000

F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 37 858 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
11 916 000 euro.
Finlands deltagande i UNIFIL-insatsen i Libanon förstärks 1.4.2017—31.8.2018 med ett jägarkompani omfattande ca 160 soldater (Stöd till Frankrike). Jämfört med budgetpropositionen har
anslaget under punkt 05 i dispositionsplanen höjts med 2 826 000 euro och anslaget under punkt
14 i dispositionsplanen höjts med 10 159 000 euro till följd av att insatsen förstärks. Jämfört med
budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny punkt 20 Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF), som anvisas ett anslag på 166 000 euro eftersom insatsen fortsätter
till sommaren 2017.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt 10 i dispositionsplanen slopats, eftersom insatsen avslutas i slutet av 2016 och från anslaget under punkt 16 i dispositionsplanen avdragits 520 000
euro, eftersom insatsstyrkan minskat från 20 soldater, vilket använts som beräkningsgrund, till 15
soldater.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

49 774 000
—
7 446 000
49 000 000
49 205 991

24.30
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30. Internationellt utvecklingssamarbete
80. Utvecklingssamarbetskrediter (reservationsanslag 3 år)
F ö r k l a r i n g : Momentet slopas i budgetpropositionen och dess anslag överförs till moment
24.30.89.
2017 budget

—

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 130 000 000 euro.
Anslaget får användas till finansinvesteringar och kreditinstrument som en del av Finlands
utvecklingssamarbete.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 000 euro jämfört med det belopp på 30 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 24.30.80.
Jämfört med budgetpropositionen har motiveringen till momentet utvidgats till att också gälla
kreditinstrument, såsom t.ex. internationella utvecklingsbankers eller FN:s utvecklingsaktörers
kreditbaserade instrument. Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget

130 000 000
—
140 000 000

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 86 992 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 174 000 euro jämfört med det belopp på 87 166 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av den nationella finanseringen av Samiska högskolans
nordiska forskningsverksamhet till moment 29.40.20. Stödet grundar sig på en överenskommelse
mellan Samiska högskolan och Nordiska ministerrådet.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

86 992 000
86 961 000
74 455 000
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Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Ministeriet och förvaltningen
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 446 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 20 458 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
12 000 euro, varav 5 000 föranleds av en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling av informationssystem och 7 000 euro föranleds av en
överföring till moment 23.01.01 på grund av en justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

20 446 000
-6 000
-174 000
21 608 000
22 675 000

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 801 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som
lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 6 591 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 000 000 euro, varav 5 000 euro är en överföring från moment 25.01.01, 55 000 euro är en överföring från moment 25.10.03, 13 000 euro är en överföring från moment 25.10.04, 22 000 euro
är en överföring från moment 25.20.01, 10 000 euro är en överföring från moment 25.30.01,
45 000 euro är en överföring från moment 25.40.01, 850 000 euro är en överföring från moment
28.70.20 för utgifter för projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentra-

25.10
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lens myndighetsverksamhet och 210 000 euro är ett tillägg för utgifter som föranleds av behandlingen av skadeståndskrav i det så kallade WinCapita-fallet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

7 801 000
250 000
-40 000
139 000
6 941 000
3 459 000

50. Understöd (fast anslag)
Anslaget får användas
3) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar
stödtjänster för brottsoffer.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 i beslutsdelen ersätter punkt 3 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

8 305 000
6 000
18 000
-284 000
6 444 000
4 397 245

10. Domstolar och rättshjälp
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 709 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 400 000 euro jämfört med det anslag på 13 109 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en justering av det uppskattade behovet av anslag i samband med asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 497 000 euro.

12 709 000
-67 000
15 386 000
10 909 000
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 256 702 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
205 000 euro, varav 150 000 euro föranleds av en justering av det uppskattade behovet av anslag
i samband med asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening och 55 000 euro föranleds av
en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling
av informationssystem.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

256 497 000
-100 000
-1 526 000
262 764 000
247 976 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 152 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 13 000 euro jämfört med det anslag på 61 165 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling av informationssystem.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

61 152 000
-25 000
1 109 000
60 765 000
60 076 000

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 271 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter
(34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt
utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen
(120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i
beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

25.30
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Jämfört med det belopp på 103 383 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
112 000 euro, varav 90 000 euro föranleds av en ändring i nettobudgeteringen under momentet
och 22 000 euro föranleds av en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling av informationssystem.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

103 271 000
-45 000
-777 000
110 922 000
103 723 000

30. Åklagarna
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 748 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena
och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 10 000 euro jämfört med det anslag på 44 758 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för
utveckling av informationssystem.
Jämfört med budgetpropositionen har det tredje stycket i beslutsdelen under momentet strukits
eftersom avsikten är att i nettobudgeteringen övergå till nettobudgetering av omkostnadsmoment
med standardinnehåll.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

44 748 000
-20 000
-282 000
46 992 000
46 223 000

40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 984 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 210 329 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
655 000 euro. I ändringen har som tillägg beaktats 700 000 euro i överföring från moment
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25.40

25.40.74 för utnämning av arbetsledare i arbetsavtalsförhållande vid Sveaborgs fängelse till
tjänsteförhållande från och med den 1 oktober 2016 och som avdrag 45 000 euro i överföring till
moment 25.01.05 för utgifter för Rättsregistercentralens projekt för utveckling av informationssystem.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

210 984 000
-250 000
211 426 000
228 921 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 700 000 euro jämfört med det anslag på 5 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 25.40.01 i samband med utnämningen av arbetsledare i arbetsavtalsförhållande vid Sveaborgs fängelse till tjänsteförhållande från och med den 1
oktober 2016.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

4 700 000
5 400 000
5 400 000
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Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 632 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 13 781 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
149 000 euro. Av avdraget utgör 10 000 euro av en överföring till moment 23.01.01 som föranleds av en justering av den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet och 139 000 euro en överföring till moment 24.01.01 för utgifter för en specialsakkunnig i migrationsfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

13 632 000
-76 000
-134 000
14 857 000
16 218 000

10. Polisväsendet
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 696 178 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 8 500 000 euro jämfört med det anslag på 687 678 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds bl.a. av åtgärder för att stärka Centralkriminalpolisens, den lokala polisens och nätpolisens kapacitet att bekämpa olaglig verksamhet bland våldsamma extremiströrelser samt av anskaffning av utrustning för bekämpningen.
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2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

696 178 000
-10 000
-895 000
1 700 000
729 491 000
736 316 000

02. Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 391 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 25 891 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett behov av tilläggsresurser för att bekämpa olaglig verksamhet bland
våldsamma extremiströrelser.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget

27 391 000
170 000
-80 000
23 919 000

40. Invandring
01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 658 000 euro.
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 59 777 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
881 000 euro. I det beloppet har som ett tillägg av engångsnatur beaktats 981 000 euro för utgifter
år 2017 för att inrätta och driva en enhet som tillfälligt utökar förvarskapaciteten vid Joutseno
flyktingförläggning, samt som avdrag beaktats 100 000 euro i överföring till moment 26.40.21 av
utgifter för systemet för hjälp till offer för människohandel.
Jämfört med budgetpropositionen har punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet
strukits, eftersom tjänsterna för dem som omfattas av hjälpsystemet för offer för människohandel
i fortsättningen kommer att betalas med anslagen under moment 26.40.21.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

60 658 000
4 631 000
79 155 000
29 904 000
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21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 225 344 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 100 000 euro jämfört med det anslag på 225 244 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 26.40.01 och föranleds av utgifter för hjälpsystemet
för offer för människohandel.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

225 344 000
110 000 000
130 442 000
290 327 000
124 910 232
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Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Försvarspolitik och förvaltning
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 710 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 14 716 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 23.01.01 som föranleds av en justering av
den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

14 710 000
-102 000
15 302 000
16 222 000

10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Fullmakter
1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som
försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2021, enligt valutakursnivån den
dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 191 851 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).
2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning
till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att
de åren 2017—2019, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten
utgifter på högst 7 818 000 euro (Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem
för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).
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F ö r k l a r i n g : Punkterna 1 och 2 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkterna 1 och 2 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2017 med 11 048 000
euro jämfört med det belopp på 180 803 000 euro som föreslås i budgetpropositionen och den
ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten föranleds av att underhållsbehovet för materiel har preciserats. Också för 2016 ändras den tidsmässiga fördelningen av
beställningsfullmakten för utgifter, inom ramarna för maximibeloppet för beställningsfullmakten, så att den bättre än tidigare motsvarar leverans- och betalningstidtabellen för anskaffningarna.
Minskningen av maxibeloppet av beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning med 24 582 000 euro jämfört
med det belopp på 32 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten föranleds av preciserade anskaffningsplaner. I det inledande skedet är det ändamålsenligt att ingå ett kort treårigt avtal med tjänsteleverantören så att man får erfarenhetsbaserad information om de årliga kostnaderna för den nya
maskinflottan.
De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för grundläggande
flygutbildning med VN-materiel
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)
Beställningsfullmakten för underhåll av
simuleringssystemet för tvåsidig strid
(KASI)
Beställningsfullmakten för omkostnader
2015
Beställningsfullmakten för partnerskap
som gäller underhåll (Millog)
Beställningsfullmakten för anskaffning av
ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning
Beställningsfullmakten för omkostnader
2016

2017

2018

3 502

2 424

2019

2020

Sammanlagt fr.o.m.
2021—
2017

5 926

9 750

9 750

3 000

3 000

31 638

10 207

97 214

95 559

22 000

15 000

83 916

41 892

3 000

3 000

12 000
41 845

95 131

93 897

381 801

37 000
8 986

6 380

5 600 146 774

32

27.10

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

Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Nya beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för omkostnader
2017
Beställningsfullmakten för anskaffning av
ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning
Nya beställningsfullmakter
sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2020

Sammanlagt fr.o.m.
2021—
2017

251 020 168 082 107 117 103 277

5 600 635 096

2017

2018

13 780 111 263

1 080

2019

36 798

2 157

4 581

14 860 113 420

41 379

23 710

6 300 191 851

7 818
23 710

6 300 199 669

265 880 281 502 148 496 126 987

11 900 834 765

2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 914 035 000
—
-17 708 000
1 917 418 000
1 838 940 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Av anslaget får högst 94 309 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än
till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och
valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakt
1) År 2017 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i
syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2017—2025, enligt
valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 501 000 000
euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2017).
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2017 kan bindas till en
branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2017.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.
Utgifterna för betalning av andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter
som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband
med beställningsfullmakter har jämfört med det belopp på 93 254 000 euro som föreslås i

27.10

33

budgetpropositionen höjts med 1 055 000 euro på grund av att anskaffningar har, i stället för som
beställningsfullmakter, budgeterats som andra anskaffningar av försvarsmateriel.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) med 18 000 000 euro jämfört med det belopp på 519 000 000 euro som
föreslås i budgetpropositionen föranleds av att det inte krävs fullmakt för de planerade förvärven.
Den tidsmässiga fördelningen av beställningsfullmakterna för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) och materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016) ändras inom
ramarna för maximibeloppen för beställningsfullmakterna i fråga så att de bättre än tidigare motsvarar leverans- och betalningstidtabellen för anskaffningarna.
Jämfört med budgetpropositionen har det uppskattade anslaget på 8 650 000 euro för utgifter som
föranleds av förändringar i index och valutakurser minskats. Vid ingången av 2014 övergick man
till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetsproposition, klarläggs vilken
nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att
den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslaget under detta moment i
tilläggsbudgetpropositionen. Ett tillägg som motsvarar avdraget har gjorts i betalningsandelen för
2017 för fullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012).
De ändringar i beställningsfullmakterna som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringarna i beställningsfullmakterna ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Gamla beställningsfullmakter
Beställningsfullmakten för utrustande
av beredskapsförband (VYV 1)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2009)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2012)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2013)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2014)
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2015)

2017

2018

9 800

19 100

2019

2020

28 900

15 000
20 191

2021—

Sammanlagt
fr.o.m.
2017

15 000
6 057

5 000

31 248

66 152

66 152

81 350

49 950

51 000

50 000

16 825

14 700

22 000

204 300
81 525
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Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten
föranleder (1 000 euro)

Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2016)
Gamla beställningsfullmakter
sammanlagt
Ny beställningsfullmakt
Beställningsfullmakten för materiell
utveckling av försvarsmakten
(PVKEH 2017)
Ny beställningsfullmakt sammanlagt
Fullmakter sammanlagt

2017

2018

2019

2020

61 471

54 900

12 000

12 355

140 726

303 964 146 832

82 700

34 355

567 851

76 900
76 900

2021—

Sammanlagt
fr.o.m.
2017

81 400 113 000 101 300 128 400
81 400 113 000 101 300 128 400

501 000
501 000

380 864 228 232 195 700 135 655 128 400

1 068 851

2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

475 173 000
—
16 882 000
542 735 000
469 563 000

30. Militär krishantering
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 51 893 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
01.
02.
03.
04.
05.
07.
08.
10.
11.
13.
15.
16.
17.

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina
(EUFOR/ALTHEA-insatsen)
Utgifter för militärobservatörsverksamheten
Resolute Support-insatsen, Afghanistan
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser
Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia
Utgifter för Atalanta-insatsen
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)

993 000
275 000
2 450 000
4 000 000
10 000 000
5 182 000
10 000 000
480 000
320 000
250 000
16 140 000
220 000
845 000
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Dispositionsplan (euro)
18.
20.

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF)
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem,
för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella
nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering
Sammanlagt

52 000

686 000
51 893 000

F ö r k l a r i n g : Stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet
i budgetpropositionen och dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 4 900 000 euro jämfört med det belopp på 46 993 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att Finland stärker sitt deltagande i UNIFIL-insatsen med ca 160 soldater
(s.k. stöd till Frankrike). Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 15 i dispositionsplanen höjts med sammanlagt 5 680 000 euro.
Jämfört med budgetpropositionen har till dispositionsplanen fogats en ny 18 punkt. Utgifter för
krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF), som anvisas ett anslag på 52 000 euro. Finland har beslutat att delta med en styrka på tre soldater i FN:s UNDOF-insats.
Jämfört med budgetpropositionen har dessutom till följd av en precisering av kostnaderna anslaget under punkt 03 i dispositionsplanen minskats med 905 000 euro, anslaget under punkt 05 i
dispositionsplanen minskats med 1 000 000 euro, anslaget under punkt 07 i dispositionsplanen
minskats med 92 000 euro, anslaget under punkt 08 i dispositionsplanen höjts med 1 000 000 euro, anslaget under punkt 16 i dispositionsplanen höjts med 100 000 euro, anslaget under punkt 17
i dispositionsplanen minskats med 305 000 euro och anslaget under punkt 20 i dispositionsplanen
höjts med 370 000 euro.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

51 893 000
—
-796 000
36 557 000
47 422 000
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Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
Statsrådet kan utan att kräva motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser
som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt bestämmer, bevilja Terrafame Oy en statlig
proprieborgen på högst 107 000 000 euro som motsäkerhet för de säkerheter som gäller miljön
som ställs för avfallsbehandlingsverksamheten och som
1. uttryckligen hänför sig till Terrafame Oy
2. baserar sig på den gruv- och metallförädlingsverksamhet som bedrivs av Terrafame Oy i
Sotkamo
3. baserar sig på ett lagakraftvunnet miljötillstånd eller på sådana säkerheter som bestäms i miljötillståndet på grund av avfallsbehandlingsverksamheten.
Statsborgen är i kraft i högst fem år efter statsrådets borgensbeslut.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som beslutsdel till kapitlet i budgetpropositionen.
Syftet med statsborgen är att göra det möjligt att i enlighet med miljötillståndet ställa sådana säkerheter som avses i miljöskyddslagen. Enligt miljöskyddslagen ska gruvans verksamhetsutövare
ställa säkerhet för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder
som behövs när verksamheten avslutas eller efter avslutad verksamhet. Avsikten med säkerheterna är framför allt att bereda sig på en situation där verksamhetsutövaren inte förmår uppfylla sina
förpliktelser när det gäller gruvan. I sådana fall kan den myndighet som förvaltar säkerheterna
realisera dem.
Genom sitt beslut om miljötillstånd nr 36/2014/1 den 30 april 2014 höjde Regionförvaltningsverket i Norra Finland säkerhetsbeloppet för den säkerhet som gäller säkerställandet av avfallshanteringen från cirka 34 miljoner euro till 107 miljoner euro. Säkerheten ska granskas årligen så att
den i enlighet med bestämmelserna i miljötillståndet motsvarar ytan av de avstjälpningsplatser,
deponier för utvinningsavfall eller lakningsområden som används och som enligt planerna ska tas
i bruk under verksamhetsåret. Den föregående verksamhetsutövaren överklagade beslutet om säkerhetsbeloppet hos Vasa förvaltningsdomstol som genom sitt beslut 16/0090/2 den 28 april 2016
höll i kraft den säkerhet som förvaltningsverket hade fastställt. Terrafame Oy har anfört besvär
över Vasa förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.
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Säkerheterna enligt miljötillstånden kan ordnas endast på ett sådant sätt som godkänts i lagstiftning eller i tillståndsbeslut. Som säkerhet godkänns borgen, försäkring och en pantsatt insättning.
Den som ställer säkerheten ska vara ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut med hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Staten kan inte bevilja en säkerhet direkt till den myndighet som förvaltar den, men
kan däremot bevilja en motsäkerhet till det finansiella institut som beviljar säkerheten. Det har
visat sig svårt att i nuläget ordna med säkerheterna via den internationella försäkringsmarknaden
utan att staten deltar genom att bevilja motsäkerheter. Statsborgen har en tidsfrist på 5 år och för
borgen tas det ut en vanlig borgensavgift.
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 920 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 29 330 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
590 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 600 000 euro i överföring från moment
28.90.30 för ett projekt för utveckling av fastighetsskatten och som avdrag 10 000 euro i överföring till moment 23.01.01 som föranleds av en justering av den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

29 920 000
-264 000
30 627 000
33 491 000

10. Beskattningen och Tullen
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 820 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 405 929 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
109 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 550 000 euro för ett projekt om utbyte av
information som gäller transnationella bolags koncernuppgifter (EU/DAC4 ja OECD/CbC) och
som avdrag 387 000 euro i överföring till moment 28.10.02 för granskning av effekterna av det
konkurrenskraftsavtal som hänför sig till överföringen av Tullens beskattningsuppgifter och
272 000 euro i överföring till moment 28.30.03 för justering av kostnadsnivån för Katso-tjänsten
som hänför sig till överföringen av autentiseringstjänsterna till Befolkningsregistercentralen.
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2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

405 820 000
36 881 000
407 776 000
413 066 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 537 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 387 000 euro jämfört med det belopp på 159 150 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.10.01 för en granskning av effekterna av det konkurrenskraftsavtal som hänför sig till överföringen av Tullens beskattningsuppgifter.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

159 537 000
1 950 000
-298 000
170 599 000
170 776 000

20. Tjänster för statssamfundet
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 837 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 350 000 euro jämfört med det belopp på 22 487 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av utgifter för den ändring av informationssystemen som en ändring av
lagen om olycksfall i militärtjänst orsakar.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

22 837 000
3 400 000
-37 000
25 253 000
28 089 000

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 620 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 272 000 euro jämfört med det belopp på 9 348 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.10.01 för en justering av kostnadsnivån för Katsotjänsten som hänför sig till överföringen av autentiseringstjänsterna.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

9 620 000
-25 000
7 648 000
7 984 000

40. Statens regional- och lokalförvaltning
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 429 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 83 000 euro jämfört med det belopp på 28 346 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av nya uppskattningar av antalet asylsökande 2017.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

28 429 000
23 000
31 088 000
32 492 000

50. Pensioner och ersättningar
50. Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 500 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 800 000 euro jämfört med det belopp på 39 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ökade utgifter för ersättningar till följd av en ändring av lagen om
olycksfall i militärtjänst.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen lämnat en proposition
till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering.
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För de utgifter för informationssystemet som orsakas av ändringen föreslås ett tillägg under
moment 28.20.01.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

40 500 000
39 949 000
39 479 889

70. Utvecklande av statsförvaltningen
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det anslag på 7 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör en överföring till moment 28.70.05 för stöd och handledning i samband med
beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

6 000 000
800 000
3 000 000
4 600 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 300 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och
för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklingsoch försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen
2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och
för beredningsorganens verksamhet
3) till beredning av inrättandet av riksomfattande servicecenter och offentligrättsliga serviceinrättningar för landskapen
4) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av understöd till kommuner och samkommuner för kostnader för beredningen.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.

28.70
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Av anslaget är 1 000 000 euro en överföring från moment 28.70.01, 8 000 000 euro en överföring
från moment 28.90.20, 14 100 000 euro en överföring från moment 28.90.22, 3 000 000 euro en
överföring från moment 33.01.25 och 5 200 000 euro en överföring från moment 33.60.31.
Regeringen bereder social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Avsikten är att landskapens temporära organ ska inrättas den 1 juli 2017. Organen ska ansvara för beredningen av
verksamheten och förvaltningen i landskapen tills landskapsfullmäktige har valts och mandatperioden har börjat. Mandatperioden för landskapsfullmäktige beräknas börja den 1 mars 2018.
Social- och hälsovårdsuppgifterna och andra uppgifter som anvisas landskapen överförs till landskapen den 1 januari 2019.
Vid beredningen av reformen skapas förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till de nya landskapen och för att inleda verksamheten i landskapen.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
Landskapens temporära förvaltning (bidrag)
Beredningen av inrättandet av servicecenter och offentligrättsliga
serviceinrättningar
Informationsförvaltningens ändringsstöd och IKT-utvecklingsprogram
Sammanlagt

2017 budget

6 800
8 000
4 500
12 000
31 300

31 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 730 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 55 580 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
5 850 000 euro, varav 850 000 euro föranleds av en överföring till moment 25.01.05 för utgifter
i samband projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) och 5 000 000 euro av en överföring till moment 28.70.21 för inrättande
av ett nationellt inkomstregister.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 828 000 euro.

49 730 000
-10 400 000
-7 000 000
35 199 000
9 655 000
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 10 828 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.20 för inrättande av ett nationellt inkomstregister.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget

15 828 000
10 000 000
5 855 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 072 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 21 672 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
6 600 000 euro, varav 800 000 euro är en överföring till moment 30.01.01 för ett projekt för en
serviceplattform för offentlig geografisk information, 1 800 000 euro en överföring till moment
32.01.21 för projektet Kemidigi (projektet för digitalisering av uppgifter om kemikalier) och
4 000 000 en överföring till moment 35.20.02 för projektet KiraDigi (projektet för digitalisering
av den byggda miljön och byggandet).
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget

15 072 000
-3 750 000
-10 850 000
-9 870 000
24 645 000

80. Överföringar till landskapet Åland
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 224 576 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 705 000 euro jämfört med det belopp på 223 871 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna som föreslås i denna kompletterande budgetproposition.

28.90
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
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224 576 000
-2 136 000
1 000 000
45 000
220 768 000
220 775 638

90. Stöd till kommunerna
20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 400 000 euro.
Anslaget får användas
1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar
2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats
av EU
3) till utveckling av annan gemensam offentlig informationsförvaltning
4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program
för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, till statistikföring och
informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt till sådan
utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken
i samband med landskapsförvaltningen och förvaltnings- och servicestrukturerna
5) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 10 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
8 600 000 euro, varav 8 000 000 utgör en överföring till moment 28.70.05 för stöd och handledning vid beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och
600 000 euro överföring till moment 28.90.30 som återbäring av det anslag som reserverats för
statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 400 000
4 000 000
3 000 000
9 465 000
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22. Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro.
Anslaget får användas
1) till projekt som gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningens tillvägagångssätt och ledning och av förvaltnings- och servicestrukturerna samt tillhörande projekt
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 14 100 000 euro jämfört med det anslag på 14 300 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör en överföring till moment 28.70.05 för stöd och handledning för beredningen
och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
Till följd av överföringen av anslag minskar antalet årsverken i beslutsdelen med sju.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

200 000
800 000
600 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 597 754 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 8 542 914 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
54 840 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 17 900 000 euro som hänför sig till de
preciserade uträkningarna i och den förändrade tidpunkten för genomförandet av regeringspropositionen om lagen om pensionsstöd och 19 153 000 euro som hänför sig till de preciserade
konsekvensbedömningarna i fråga om regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen.
Som tillägg har också beaktats 600 000 euro i överföring från moment 28.90.20 i anslutning till
en återbäring av det anslag som reserverats för statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt, 6 814 000 euro i anslutning till de preciserade konsekvensbedömningarna av konkurrenskraftsavtalet samt 5 000 000 euro för den preciserade bedömningen av kompensationen för
ändringarna i skattegrunderna. Som avdrag har beaktats 600 000 euro i överföring till moment
28.01.01 i anslutning till ett projekt för utveckling av fastighetsskatten. Regeringen överlämnar
en kompletterande proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 140/2016 rd) som hänför sig till budgetpropositionen.
Innehållet i den nya kvalitetsrekommendationen för tryggandet av ett bra åldrande och förbättrandet av servicen har preciserats. Grunderna för rekommendationen för dimensioneringen av

28.90
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vårdpersonalen justeras så att ändringarna stärker den offentliga ekonomin med 70 miljoner euro
år 2019. Ändringarna gäller grunderna för dimensionering på alla nivåer och ska undanröja de
hinder för flexibilitet som dimensioneringskraven innehåller: bl.a. det särskilda dimensioneringskravet för personalen inom stödtjänster ska slopas; den personal som deltar i vården, t.ex. personal inom rekreationsverksamhet och upprätthållande av social funktionsförmåga, tas med i dimensioneringen av personalen; kraven om dimensionering av personalen vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg ska göras enhetliga och flexiblare så att de motsvarar
kundstrukturen och beaktar förändringar bättre, dock så att dimensioneringen 0,5 inte underskrids
(gäller även tillstånden för privata tjänsteleverantörer), och de möjligheter som den nya tekniken
erbjuder ska utnyttjas vid beräkningen av dimensioneringen. Grunderna för rekommendationerna
ändras så att rekommendationerna gäller från och med den 1 januari 2017. Ändringarna uppskattas inte medföra besparingar ännu år 2017, och därför har man vid dimensioneringen av anslaget
beaktat ett tillägg på 6 310 000 euro.
I samband budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och
35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 §
i lagen om finansiering av undervisnings-och kulturverksamhet (RP 206/2016 rd). De föreslagna
ändringarna i lagen om elev- och studerandevård uppskattas minska kommunernas utgifter med
1,334 miljoner euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 337 000 euro.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

8 597 754 000
40 848 000
8 986 803 000
8 485 448 061

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 625 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 27 125 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
1 500 000 euro, varav 1 100 000 euro föranleds av ökade utgifter för sammanslagningsunderstöd
och 400 000 euro av kompensation för ändrade statsandelar.
Uträkningarna i budgetpropositionen gjordes på basis av två sammanslagningar. År 2017 är antalet kommunsammanslagningar tre. För en av sammanslagningarna, den som gäller sammanslagningen av Rääkkylä kommun med Kides (Kitee) stad, har högsta förvaltningsdomstolen utfärdat verkställighetsförbud tills kommunens besvär har avgjorts i högsta förvaltningsdomstolen.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

28 625 000
—
25 574 000
34 164 743
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99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
98. Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband
med statens kassaplaceringar.
Avsikten är att anslaget ska täcka utgifter förorsakade av en exceptionell räntemiljö.
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt
så att att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom
ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som
möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen
ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. .
Jämfört med budgetpropositionen har momentets anslag ändrats till ett förslagsanslag.
Följden av de krav som räknas upp i beslutsdelen är att riskhanteringen i samband med statens
kassaplaceringar leder till extra kostnader till följd av den negativa räntemiljön. De korta räntorna
inom euroområdet blev negativa under 2015. Som en följd av det uppstår det kostnader i samband
med statens kassaplaceringar. Det är dock svårt att förutspå kostnaderna för placeringarna bl.a.
eftersom Europeiska centralbankens penningpolitiska åtgärder snabbt och oväntat kan ändra
nivån på de korta räntorna.
Det tar tid att höja reservationsanslaget, vilket skapar en risk för att anslaget oväntat ska ta slut
och för att statens likviditetsförvaltning och upplåning ska förhindras. En ändring av anslagstypen
till förslagsanslag möjliggör ett snabbt reagerande på förändringar av penningmarknadsräntan.
Samtidigt ska staten inte heller budgetera stora anslagsreserveringar för osannolika situationer. I
normala förhållanden möjliggör förslagsanslaget en ändamålsenlig budgetering förutsatt att riksdagen genom budgetbeslutet fastställer villkoren för investeringsverksamheten, enligt förslaget
ovan. Avsikten är att senare utreda hur det ska vara möjligt att i lag föreskriva om villkoren.
2017 budget
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

30 000 000
38 000 000
2 000 000
10 000 000
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Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter
inom verksamhetsområdet
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 021 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 11 000 euro jämfört med det belopp på 18 032 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 23.01.01 till följd av en justering av den
andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

18 021 000
714 000
-186 000
19 203 000
20 852 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 058 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 50 000 euro jämfört med det belopp på 3 008 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 29.40.20 för Fulbright-stipendieutbytesprogrammet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

3 058 000
—
3 543 000
3 526 000

29.10
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50. Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 337 000 euro.
Dispositionsplan (euro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sammanlagt

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)
Paasikivi-Samfundet
Traditionsförbundet Eklövet
Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket
Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen
OKKA-stiftelsen

573 000
10 000
63 000
131 000
500 000
60 000
1 337 000

F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 60 000 euro jämfört med det belopp på 1 277 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av understöd som beviljas OKKA-stiftelsen, varav 30 000 euro är en
överföring från moment 29.10.20 och 30 000 euro är en överföring från moment 29.20.21.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

1 337 000
1 279 000
998 000

10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk
verksamhet
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 183 000 euro.
Fullmakt
Med anledning av temporära arrangemang gällande lokaler för Suomalais-venäläinen koulu får
Utbildningsstyrelsen från och med 2017 ingå ett hyresavtal, så att skolans hyresutgifter åren
2017—2022 på årsnivå uppgår till högst 1 135 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen fogas som punkt Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 193 000 euro jämfört med det belopp på 41 990 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att Suomalais-venäläinen koulu delvis temporärt flyttar in i baracker och
av att hyresutgifterna ökar från och med augusti 2017 till följd av detta.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

42 183 000
-734 000
43 816 000
46 754 000

29.10
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20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 016 000 euro.
Anslaget får användas till
6) ett belopp av högst 22 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av
påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande,
språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 30 000 euro jämfört med det belopp på 32 046 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 29.01.50.
Till momentets beslutsdel har dessutom fogats ett specificerat användningsändamål, dvs. åtgärder
i enlighet med regeringens spetsprojekt.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

32 016 000
18 106 000
11 041 000

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 706 692 000 euro.
Anslaget får användas till
3) ett belopp av högst 1 742 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen
för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning
7) ett belopp av högst 4 875 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa
inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken
18) ett belopp av högst 8 800 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) till utbildningsanordnare som kompensation för ändringen av systemet för finansiering av den förberedande undervisning som ordnas för
invandrare.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 3 och 7 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 3 och 7 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen. Punkt
18 i andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 18 till det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
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Jämfört med det anslag på 720 558 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
13 866 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 8 800 000 euro i temporärt extra understöd som kompensation till utbildningsanordnare för ändringen av systemet för finansiering av
den förberedande undervisning som ordnas för invandrare och som avdrag 17 599 000 euro till
följd av de preciserade prestationskalkylerna för den förberedande undervisningen inför den
grundläggande utbildningen och för den grundläggande utbildningen för vuxna och 1 164 000
euro till följd av en ändring av beräkningsgrunderna för semesterpenningen som sänkts på grund
av konkurrenskraftsavtalet och 244 000 euro till följd av en minskning av kommunernas uppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen (RP 177/2016 rd ja RP 206/
2016 rd) och 3 659 000 euro till följd av en precisering av hur den förändrade kostnadsnivån påverkar statsandelarna.
Genom det extra temporära understödet för den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen kompenseras utbildningsanordnare för finansiering som till följd av en ändring i finansieringssystemet uteblir år 2017 för utbildningar som redan
inletts. När understöd beviljas beaktas som avdrag den finansiering som beviljas per studerande
med stöd av det finansieringssystem som träder i kraft den 1 januari 2017, så att dubbel finansiering kan undvikas.
Genom en ändring av punkt 3 i beslutsdelen ändras finansieringen för 5-åringar som studerar vid
språkskolor från statsunderstöd till statsandelar (RP 177/2016 rd) och genom en ändring av punkt
7 blir det möjligt att bevilja dem som anordnar småbarnspedagogisk verksamhet statsunderstöd
för internationell verksamhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

706 692 000
—
724 220 000
701 445 833

31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 146 070 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 146 325 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
255 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 315 000 euro till följd av den effekt som en
ändring av beräkningsgrunderna för semesterpenningen som sänkts på grund av konkurrenskraftsavtalet har på statsandelarna och som tillägg 60 000 euro till följd av en precisering av den
förändrade kostnadsnivån.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

146 070 000
157 920 000
156 212 380

29.20
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20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
21. (29.20.21 och 30.21, delvis) Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 511 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 30 000 euro jämfört med det belopp på 8 541 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 29.01.50.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

8 511 000
9 880 000
13 721 000

30. (29.20.30, 30.31, 32 och 51) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 721 415 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 725 789 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
4 374 000 euro. I beloppet har som avdrag beaktats 4 935 000 euro till följd av att det har preciserats hur de anslagsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet påverkar statsandelarna för
yrkesutbildningen och som tillägg 231 000 euro till följd av att det har preciserats hur de anslagsändringar som beror på ändringar i kostnadsnivån påverkar statsandelarna för yrkesutbildningen
och 330 000 euro till följd av att det har preciserats hur ändringen i statsandelsprocenten påverkar
statsandelarna för den grundläggande yrkesutbildningen.
Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som grund för
fastställande av statsandelen är 10 278,43 euro per studerande.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

721 415 000
725 618 000
737 192 435

40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas till
1) betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom
Riksarkivets internationella samarbete.
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F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Till följd av regeringens proposition (RP 191/2016 rd) ändras arkivverkets namn till Riksarkivet.
Momentets rubrik har ändrats jämfört med rubriken i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

17 850 000
-86 000
18 131 000
19 508 000

20. (29.40.20 och 30.20, delvis) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens
område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 91 981 000 euro.
Anslaget får användas till
1) betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för
främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt för betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan
6) ett belopp av högst 29 900 000 euro till betalning av utgifter och understöd för utvecklande av
högskoleundervisningen, stärkande av de digitala lärandemiljöerna och förbättrande av förutsättningarna för studier året om
7) ett belopp av högst 21 600 000 euro för betalning av utgifter och understöd för reformerandet
av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av
programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 1, 6 och 7 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkterna 1, 6 och 7 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 91 857 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
124 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 174 000 euro i överföring från moment
24.90.66 för nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan
och som avdrag 50 000 euro i överföring till moment 29.01.21 för Fulbright-stipendieutbytesprogrammet.
Punkt 6 i beslutsdelen ändras genom att användningsändamålet kompletteras med utvecklande av
högskoleundervisning och punkt 7 i beslutsdelen ändras genom att det sätts gränser för det anslag
som är avsett för lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning samtidigt som
det blir möjligt att använda anslaget även för kommuner för betalning av utgifter och understöd
för upphandling av kompletterande utbildning.
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2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
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91 981 000
—
55 757 000
49 837 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 238 331 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 7 900 000 euro jämfört med det belopp på 246 231 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ändring av tidpunkterna för de utbetalningar som baserar sig på
fullmaktsbesluten.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

238 331 000
-6 000
232 133 000
94 856 617

70. Studiestöd
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 655 881 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 655 381 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att de som studerar på en avgiftsbelagd linje i en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral ska omfattas av bostadstillägget enligt
lagen om studiestöd.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

655 881 000
816 305 000
764 374 188

80. Konst och kultur
31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och
muséer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 48 261 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 400 000 euro jämfört med det belopp på 48 661 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av vilka effekter konkurrenskraftsavtalet har på statsandelen.
Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för
statsandelen är 52 439 euro per årsverke för teatrar, 50 118 euro per årsverke för orkestrar och
62 920 euro per årsverke för muséer.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

48 261 000
50 891 000
54 812 000

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 615 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 107 000 euro jämfört med det belopp på 14 508 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att avtalshöjningen beaktas i nivån på stipendierna.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

14 615 000
14 507 000
14 047 448

90. Idrottsverksamhet
50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Anslaget under 7 punkten får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för
idrottsutövare är 1 332,20 euro i månaden.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

154 097 000
—
147 622 000
147 993 082
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91. Ungdomsarbete
50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Anslaget får användas till
12) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal för tidsbundna uppgifter inom informationsstyrning samt högst tre årsverken för avlönande
av personal för tidsbundna uppgifter som har att göra med insamling, sammanställning och visualisering av data samt publicering av denna data för fri användning.
F ö r k l a r i n g : Punkt 12 i beslutsdelen ersätter punkt 12 i det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

53 617 000
53 100 000
53 025 013
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Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och forskning
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 124 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 22 171 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
953 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 7 000 euro i överföring till moment
23.01.01 som föranleds av en justering av den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller
statsrådets förvaltningsenhet, och som tillägg beaktats 160 000 euro för utgifter som föranleds av
beviljande av understöd för främjande av hästhushållning samt 800 000 euro för ett projekt för en
serviceplattform för offentlig geografisk information som är en överföring från moment 28.70.22.
Finansieringen av de driftskostnader som projektet föranleder kräver inget tilläggsanslag.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

23 124 000
-192 000
280 000
24 557 000
23 874 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 801 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 490 000 euro jämfört med det anslag på 70 311 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ekolodning i Tana älv.

30.10
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
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70 801 000
-507 000
79 139 000
90 992 000

10. Utveckling av landsbygden
54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 772 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 38 860 000 euro jämfört med det anslag på 912 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den andel av det nya penningspelbolagets avkastning som anvisas för
främjande av hästuppfödning och hästsport.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

39 772 000
872 000
912 000

20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.
F ö r k l a r i n g : Punkt 5 i beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen gör det möjligt att använda anslaget till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 327 900 000 euro.

39 941 000
-285 000
42 212 000
41 757 000
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 335 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
7 500 000 euro och utgör ett avdrag i det anslag på 10 000 000 euro i budgetpropositionen som
särskilt riktas till gårdar som gjort investeringar. Ett tillägg som motsvarar avdraget har gjorts i
den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2016 under moment 30.10.44.
Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen
på olika objekt under 2015—2017 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas
av följande års anslag (mn euro)

Stöd för årets produktion sammanlagt
Nationellt stöd till södra Finland
Nordligt stöd
Övriga nationella stöd
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas
av anslaget för respektive år
Fullmakt i budgeten

2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

2015
utfall

2016
uppskattning

2017
uppskattning

332,1
28,9
296,5
6,7

322,3
27,0
285,7
9,6

327,9
25,1
294,7
8,1

30,0

30,0

30,0

327 900 000
321 700 000
324 750 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 540 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 10 000 000 euro jämfört med det anslag på 530 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör krisstöd från EU. EU förväntas betala krisstöd till jordbrukarna för att de ska
minska sin mjölkproduktion och anpassa sig till marknadsläget. Också åren 2017—2020 betalas
19,6 % av beloppet av EU:s inkomststöd i form av stöd som är kopplade till produktionen. Av
denna anledning har fördelningen av anslagen för betalning av grundstöd och stöd som är kopplat
till produktionen preciserats.
Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2017 enligt användningsändamål
(euro)
EU:s inkomststöd sammanlagt
— Grundstöd
— Förgröningsstöd
— Stöd till unga jordbrukare
— Stöd som är kopplade till produktionen

525 000 000
254 000 000
157 500 000
10 500 000
103 000 000
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Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2017 enligt användningsändamål
(euro)
EU-krisstöd sammanlagt
— Anpassningsstöd
— Stöd för att minska produktionen
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt
— EU-stöd för privat lagring
— Skolmjölksstöd
Sammanlagt

2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

10 000 000
7 500 000
2 500 000
5 000 000
1 200 000
3 800 000
540 000 000

540 000 000
597 000 000
457 907 950

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 8 000 000 euro jämfört med det belopp på 38 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ändrad periodisering av finansieringen av spetsprojektet.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

30 000 000
11 000 000
250 000

40. Naturresursekonomi
62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Av anslaget har 9 015 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det fjärde stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

20 881 000
20 837 000
38 984 000
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64. Forststyrelsen
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60
miljoner euro.
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser
Forststyrelsens investeringar får år 2017 medföra utgifter till ett belopp av högst 15 miljoner euro.
Dessutom får Forststyrelsen år 2017 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 15 miljoner euro.
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till
koncernexterna aktörer till ett värde av högst 5 miljoner euro.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten i beslutsdelen ersätter punkt 3 i beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen, punkt 4. Maximibeloppet
av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser i beslutsdelen ersätter punkt
4 i beslutsdelen under kapitlet i budgetpropositionen och punkt 5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten i beslutsdelen ersätter första stycket i punkt 5 i beslutsdelen under
kapitlet i budgetpropositionen.
Forststyrelsens lånefullmakt för affärsverksamhet har preciserats jämfört med budgetpropositionen så att lånefullmakten gäller upptagning av lån utanför koncernen.
Maximibeloppet av investeringarna i Forststyrelsens affärsverksamhet har sänkts med 5 miljoner
euro jämfört med det belopp på 20 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen, medan maximibeloppet av investeringsförbindelserna har sänkts med 10 miljoner euro jämfört med det belopp på 25 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen. I maximibeloppen för investeringarna och investeringsförbindelserna har man beaktat den nya lag om Forststyrelsen (234/2016)
som trädde i kraft den 15 april 2016. I samband med stiftandet av den nya lagen överfördes en del
av affärsverkets investeringar till det nybildade bolaget Metsähallitus Metsätalous Oy.
Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten har höjts med 2,5 miljoner euro jämfört
med det belopp på 2,5 miljoner euro som föreslås i budgetpropositionen. Höjningen föranleds av
det förändrade affärsverksamhetsläget.
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Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 182 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 6 000 euro jämfört med det belopp på 15 188 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 23.01.01 till följd av en justering av den
andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

15 182 000
-112 000
15 646 000
16 500 000

10. Trafiknätet
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 266 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 13 000 000 euro jämfört med det belopp på 1 279 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ändrad periodisering av finansieringen av spetsprojektet för
minskande av det eftersatta underhållet av vägnätet.
2017 budget
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 266 000 000
—
1 061 400 000
940 702 000

62

31.10

36. Statsunderstöd för byggande av spårtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag.
Fullmakt
Fullmakt att ingå avtal om betalning av statsunderstöd för spårtrafikprojekt enligt följande:
1) för understöd för byggandet av snabbspårvägen Spår-Jokern från Helsingfors Östra centrum
till Kägelviken i Esbo får förbindelser ingås på så sätt att det sammanlagda beloppet av stödposterna uppgår till högst 84 000 000 euro. Beloppet av fullmakten är dock högst 30 procent av kostnaderna för byggandet av snabbspårvägen.
2) för understöd för byggandet av spårvägen i Tammerfors (1 och 2 fasen) får förbindelser ingås
på så sätt att det sammanlagda beloppet av stödposterna uppgår till högst 71 000 000 euro. Beloppet av fullmakten, ökad med det belopp som beviljats för planeringen, är dock högst 30 procent av spårvägens byggkostnader.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Som motivering till de nya projekten föreslås följande:
Spår-Jokern
Spår-Jokern är en regional ringformad kollektivtrafikförbindelse som genomförs i form av en
snabbspårväg. Spår-Jokern, som går från Östra centrum via Sockenbacka och Alberga till Kägelviken, är ett av regionens viktigaste tvärgående kollektivtrafikprojekt och en central åtgärd för att
förbättra servicenivån inom de hållbara färdmedlen. Avsikten är att projektet ska inledas år 2017.
Projektet bedöms stå klart 2021.
Spår-Jokern stöder de strategiska utvecklingsmålen för en mera koncentrerad samhällsstruktur
som baserar sig på spårtrafik samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Spår-Jokern har en central roll när det gäller att uppnå målen för den generalplan som bereds för Helsingfors. Spår-Jokern stöder också den fortsatta utvecklingen av Otnäs och Kägelviken som regionalt
betydande lokomotiv för näringslivet.
Den planerade banan är ca 25 km, varav ca 16 km är i Helsingfors och 9 km i Esbo. Spår-Jokern
är dubbelspårig längs hela sträckan och huvudsakligen placerad på ett eget körfält. Spårvägen trafikeras med modern låggolvsmateriel. Linjens körtid är ca 60 minuter och medelhastigheten 25
km/h. Vardagar under rusningstid kommer turtätheten att vara 5—6 minuter och dagtid 10 minuter. År 2025 beräknas antalet passagerare under ett vardagsdygn vara 87 800. Det beräknas att ca
154 000 invånare kommer att bo i influensområdet år 2030, och att där kommer att finnas ca
102 000 arbetsplatser.
Kostnadsberäkningen för projektet är 280 miljoner euro (MAKU 110,6, 2010=100). Förhållandet
nytta/kostnad för projektet är 0,7. Statsunderstödet är högst 30 procent av projektets byggkostnader, dock högst 84 miljoner euro. Stödberättigande kostnader är planerings- och byggkostnader
för spår, hållplatser och anslutningsparkering som ingår i projektets kostnadsberäkning och som
föranleder kostnader från och med 2016. Understödet betalas för momsfria utgifter. Trafikverket
är statsbidragsmyndighet.
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Villkor för beviljande av statsunderstöd är att städerna Esbo och Helsingfors åtar sig att följa
MBT-avtalets mål för perioden 2016—2019. I synnerhet ska städerna skapa förutsättningar för
en avsevärd ökning av tomtutbudet och bostadsproduktionen inom projektets influensområde.
I projektet ingår dessutom ändringsarbeten som gäller utjämningen av Ring I, för vilka kostnadskalkylen är 30 miljoner euro och som inte ingår i fullmakten. Planeringen av ändringsarbetena
pågår. Om genomförandet och kostnadsfördelningen mellan staten och Esbo stad beslutas efter
att planen blivit färdig. Avsikten är att ändringsarbetena ska finansieras genom en omfördelning
av anslagen.
Spårvägen i Tammerfors
Spårvägen i Tammerfors stöder en målinriktad utveckling av samhällsstrukturen i Tammerfors
stadsregion på lång sikt. Det centrala målet för projektet är att koncentrera samhällsstrukturen i
den växande staden och stadsregionen på ett sådant sätt att den kan stöda sig på ett effektivt kollektivtrafiksystem.
Spårvägen förenar Birkalands största och tätaste bosättnings- och arbetsplatsområden, centralsjukhuset samt högskolorna i Tammerfors. Det blir lättare att ta sig till service- och rekreationsområdena än i dagens läge. I livligt trafikerade områden ersätter spårvägen en stor del av busstrafiken. Spårvägen trafikeras av två linjer och på vardagar är turtätheten 7,5 minuter. I stadskärnan
går linjerna enligt en gemensam rutt, och då är turtätheten 3—4 minuter. Turerna inom spårvägen
och bussarnas anslutningstrafik samordnas.
Spårvägen kommer att ha ca 55 000 passagerare per dygn år 2025 och ca 110 000 passagerare per
dygn år 2040. Det beräknas att ca 133 000 invånare kommer att bo i influensområdet år 2040,
och att där kommer att finnas ca 110 000 arbetsplatser. Till följd av spårvägen kommer antalet
resor inom kollektivtrafiken att öka med drygt 10 % jämfört med bussalternativet, dvs. med ca
12 000 resor per dygn. Kollektivtrafikens färdmedelsfördelning ökar med 1,7 procentenheter
jämfört med nuläget. Spårvägssystemet sparar in på driftskostnaderna inom kollektivtrafiken på
grund av den större materielstorleken.
Kostnadsberäkningen för projektet (1 och 2 fasen) är 250 miljoner euro (MAKU 110,6,
2010=100) enligt den projektplan som färdigställdes i februari 2015. Förhållandet nytta/kostnad
för projektet är 1,3. Statsunderstödet är högst 30 procent av projektets byggkostnader, dock högst
71 miljoner euro på det sättet att den första fasens andel är högst 55,05 miljoner euro och den andra fasens andel är högst 15,95 miljoner euro. Tammerfors stad svarar för resten av kostnaderna.
För andra fasen av genomförandet får finansiering inte beviljas innan Tammerfors stad har fattat
beslut som vunnit laga kraft om det.
Första fasen av genomförandet omfattar banan från Tammerfors centrum till stadsdelen Hervanta
och sjukhuset TAYS, en depå, ett kontrollsystem och ett informationssystem. Kostnadsberäkningen är 238,8 miljoner euro, och den innefattar kostnader på 10,5 miljoner euro för alliansens
utvecklingsskede. Staten har tidigare anvisat 3,06 miljoner euro i statsbidrag för utvecklingsfasen. Stödberättigande kostnader är planerings- och byggkostnader för spår, depå, hållplatser och
anslutningsparkering som ingår i genomförandet av den första fasen och som föranleder kostnader från och med oktober 2016. Understödet betalas för momsfria utgifter. Trafikverket är statsbidragsmyndighet.
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Villkor för beviljande av statsunderstöd är att Tammerfors stad förbinder sig att följa MBT-avtalets mål för perioden 2016—2019. I synnerhet ska staden skapa förutsättningar för en avsevärd
ökning av tomtutbudet och bostadsproduktionen.
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt
föranleder (1 000 euro)

Spår-Jokern
Spårvägen i Tammerfors
Utgifter sammanlagt

2017

2018

2019

2020—

Sammanlagt
fr.o.m.
2017

–
–
–

300
15 800
16 100

15 000
19 600
34 600

68 700
35 600
104 300

84 000
71 000
155 000

2017 budget

—

76. Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Anslaget får användas
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962).
F ö r k l a r i n g : Punkt 7 i beslutsdelen fogas som punkt 7 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Genom ändringen förenhetligas betalningspraxis för ersättningar som fastställts vid vägförrättningar för enskilda vägar jämfört med budgetpropositionen.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

34 997 000
34 997 000
23 620 979

77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt
Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt.
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de
föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen:
Nya trafikledsprojekt
Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten
(euro)

Rv 4 Uleåborg—Kemi
Rv 5 S:t Michel—Juva
Rv 12 Lahtis södra ringväg
Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen

125 000 000
121 000 000
198 000 000
165 000 000
5 700 000
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Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår.
Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det
beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:
Trafikledsprojekt från tidigare budgetår
Maximibeloppet för utgifter som
av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds
av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro)

Vägprojekt
Rv 6 Villmanstrand—Imatra
Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik
Rv 5 Päiväranta—Vuorela
Rv 6 vid Joensuu
E18 Fredrikshamns omfartsväg
Rv 8 Smedsby omfartsväg
Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg
E18 Forsby—Kotka, separat projekt
Rv 8 Åbo—Björneborg
Anslutningsförbindelser för Västmetron
Rv 4 vid Rovaniemi
Rv 5 vid S:t Michel
Lv 101 förbättring av Ring I
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand
Förbättring av lv 148 vid Kervo
Rv 3 planskild anslutning i Arolampi
Sv 77 Viitasaari—Keitele
Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen
Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius
Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki

177 000 000
80 000 000
90 000 000
47 100 000
180 000 000
57 500 000
77 900 000
37 000 000
92 500 000
19 900 000
25 000 000
27 000 000
32 000 000
76 000 000
13 000 000
6 000 000
13 000 000
27 000 000
15 000 000
22 500 000

Banprojekt
Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering
Ringbanan
Österbottenbanan
Mellersta Böle, spår i väster
Triangelspåret i Riihimäki
Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen
Bennäs—Jakobstad, elektrifiering
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors

24 000 000
517 000 000
674 000 000
40 000 000
12 500 000
150 000 000
4 450 000
60 000 000

Farledsprojekt
Havsfarleden till Jakobstad
Havsfarleden till Raumo
Förflyttning av Nyslotts djupfarled
Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik

11 400 000
28 000 000
40 000 000
168 000 000
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med budgetpropositionen har tabellen Nya trafikledsprojekt kompletterats med projektet
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen, 5 700 000 euro.
Som motivering till det nya projektet föreslås följande:
Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen
Syftet med projektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet, näringslivets
verksamhetsförutsättningar, metallindustrins konkurrenskraft och att minska de skadliga utsläppen från transporterna. Projektet omfattar elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen
och banarbeten som föranleds av elektrifieringen. Projektet omfattar också arbeten på bana och
väg för att specialtransporter ska kunna säkerställas. Den totala kostnadsberäkningen för projektet är 7 100 000 euro (MAKU 130, 2010=100), varav Björneborgs stad betalar 1 400 000 euro. I
projektet ingår dessutom annan extern finansiering uppgående till 2 000 000 euro. Resten finansieras med inbesparade anslag från andra projekt. Förhållandet nytta/kostnad för projektet är ca
0,55.
Till följd av de preciserade fullmakter som föreslogs i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för
2016 har i tabellen Trafikledsprojekt från tidigare budgetår som tillägg jämfört med budgetpropositionen beaktats 2 400 000 euro för projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg, 2 500 000 euro
för projektet triangelspåret i Riihimäki, 450 000 euro för projektet elektrifiering av banavsnittet
Bennäs—Jakobstad och 3 000 000 euro för projektet Ringbanan.
Till följd av ovannämnda ändringar ändras tabellerna Projekt och Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder enligt följande:
Projekt
Den ext. finanFullmakt sieringens andel Beräknad
att ingå av fullmakten användFärdigt
avtal att ingå avtal
ning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

Oavslutade trafikledsprojekt
Vägprojekt
Rv 8 Åbo—Björneborg
I tilläggsbudg.
2013/II
tilläggsbudg.
2014
Lv 101 förbättring av Ring I
Budget
2014
Rv 6 Taavetti—Villmanstrand I tilläggsbudg.
2014

2018

92,5

2017
2018

2,5

Senare
finansieAnslag
rings2017
behov
mn €
mn €

83,1

6,9

-

32,0

16,4

9,0

6,6

76,0

47,7

24,0

4,3
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Projekt
Den ext. finanFullmakt sieringens andel Beräknad
att ingå av fullmakten användFärdigt
avtal att ingå avtal
ning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

Rv 3 Tammerfors—Vasa,
Budget
Laihela, 1 fasen
2015
Rv 8 Uleåborg—Kajana—Var- Budget
tius
2015
I tilläggsRv 8 väginvesteringar som
föranleds av kärnkraftverket i
budg.
Pyhäjoki
2015
Banprojekt
Österbottenbanan

Mellersta Böle, spår i väster
Utökning av kapaciteten på
banavsnittet Helsingfors—
Riihimäki, 1 fasen
Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i
Helsingfors

Senare
finansieAnslag
rings2017
behov
mn €
mn €

2017

27,0

15,0

12,0

-

2017

15,0

10,0

5,0

-

2017

22,5

17,5

5,0

-

Budget
2011/ III
tilläggsbudg.
2011/
budget
2015
Budget
2014

2017

674,0

646,7

27,3

-

2020

40,0

18,0

9,0

13,0

Budget
2015

2020

150,0

32,0

43,0

75,0

Budget
2016

2020

60,0

12,0

12,0

36,0

2017

28,0

19,0

9,0

-

2018

40,0

19,0

12,0

9,0

2018

168,0

67,7

66,4

33,9

-

5,0

-

Farledsprojekt
Havsfarleden till Raumo

II tillläggsbudg.
2014/ IV
tilläggsbudg.
2015
Förflyttning av Nyslotts djupBudget
farled
2015
Gemensamma trafikledsprojekt
Trafikförbindelser för
Äänekoski bioproduktfabrik

Annan planering av utvecklingsprojekt

I tilläggsbudg.
2015/
budget
2017
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Projekt

Oavslutade trafikledsprojekt sammanlagt
Nya trafikledsprojekt
Rv 4 Uleåborg—Kemi
Rv 5 S:t Michel—Juva
Rv 12 Lahtis södra ringväg
Luumäki—Imatra—ryska
gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen
Elektrifiering av banavsnittet
Björneborg—Tallholmen
Nya trafikledsprojekt
sammanlagt
Oavslutade och nya trafikledsprojekt sammanlagt

Den ext. finanFullmakt sieringens andel Beräknad
att ingå av fullmakten användFärdigt
avtal att ingå avtal
ning
Godkänd för trafik
mn €
mn €
mn €

1 425,0
Budget
2017
Budget
2017
Budget
2017
Budget
2017
Budget
2017

2,5 1 004,1

Senare
finansieAnslag
rings2017
behov
mn €
mn €

245,6

177,8

2021

125,0

7,0

118,0

2021

121,0

5,0

116,0

2021

198,0

12,2

185,8

2022

165,0

3,0

162,0

2018

5,70

-

3,12

27,2

584,92

272,8

762,72

2,0

614,70
2 039,7

4,5 1 004,1

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

Oavslutade trafikledsprojekt
Nya trafikledsprojekt
Utgifter sammanlagt

2017

2018

2019

2020—

Sammanlagt
fr.o.m.
2017

240 600
27 200
267 800

118 450
172 320
290 770

49 348
159 400
208 748

10 000
253 200
263 200

418 398
612 120
1 030 518

2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

272 800 000
—
4 699 000
343 030 000
358 857 000

20. Myndighetstjänster för trafiken
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 609 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Avdraget på 1 000 000 euro jämfört med det belopp på 48 609 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att justeringen av tillsynsavgiften för flygtrafiken har omprövats.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

47 609 000
-163 000
47 866 000
49 346 000

40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. I fråga om dessa budgeteras anslaget enligt kontantprincipen
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med
finansiellt stöd från EU.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Justeringen av beslutsdelen jämfört med budgetpropositionen gör det möjligt för kommunikationsverket att delta i projekt som stöds finansiellt av EU.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

11 049 000
150 000
-65 000
11 524 000
11 894 000

50. Väder-, havs- och klimattjänster
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Anslaget får även användas
4) till utgifter för att avlöna personal motsvarande högst sju årsverken för METNET/MOI-projektet.
Fullmakt
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till
högst 1 536 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt
i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

45 184 000
—
-229 000
44 352 000
48 928 000
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Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. (32.01, delvis) Förvaltning
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 558 000 euro.
Anslaget får också användas
4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
4 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 92 000 euro jämfört med det anslag på 33 650 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 23.01.01, varav 78 000 euro föranleds av utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och 14 000 euro av en justering av den andel
av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

33 558 000
-86 000
33 645 000
40 588 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 172 660 000 euro.
Anslaget får också användas
6) till att teckna aktier i två aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 6 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
6 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
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Avdraget på 6 966 000 euro jämfört med det anslag på 179 626 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för 93 årsverken till
moment 32.20.06.
Utvecklings- och förvaltningscentret ska få rätt att inrätta aktiebolag som ska fungera som riksomfattande servicecenter, varav det ena ska ha till uppgift att ordna och producera informationsoch kommunikationstekniska tjänster i landskapen och det andra att ordna och producera ekonomi- och personalförvaltningstjänster i landskapen.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

172 660 000
225 000
-190 000
193 120 000
214 435 000

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 326 000 euro.
Anslaget får användas
2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja
produktivitetsåtgärder.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen, och punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i
det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på 1 800 000 euro jämfört med det anslag på 526 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 till finansiering av digitalisering av uppgifter om
kemikalier (projektet Kemidigi). Finansieringen av de driftskostnader som projektet föranleder
kräver inget tilläggsanslag.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

2 326 000
—
1 700 000
616 000
538 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 35 854 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
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Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det anslag på 30 854 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att mervärdesskatteutgifterna blivit högre är beräknat och av mervärdesskatteutgifter i samband med en effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

35 854 000
3 000 000
—
30 622 000
92 388 027

89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro.
Anslaget får användas till ökning av Terrafame Group Ab:s eget kapital.
Dessutom får staten avstå från sitt ägande i Terrafame Ab.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Staten äger genom Terrafame Group Ab den gruvverksamhet och metallförädling som Terrafame
Ab bedriver. För kapitalisering av Terrafame Ab:s verksamhet har det för 2016 beviljats sammanlagt 182 500 000 euro, vilket räcker till att driva gruvverksamheten till utgången av januari 2017.
Verksamheten i gruvan och i metallförädlingsanläggningen har framskridit bra under 2016, och
man har kunnat säkerställa miljösäkerheten i överensstämmelse med de mål som staten som ägare
har ställt upp. Det föreslagna anslaget på 100 000 000 euro beräknas täcka kostnaderna för verksamheten till slutet av sommaren 2017 och med hjälp av det kan förhandlingarna för en breddning
av ägarbasen för gruvverksamheten fortsätta.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2015 bokslut

100 000 000
144 000 000
38 500 000
209 000 000

20. (32.20, delvis och 01, delvis) Närings- och innovationspolitik
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 523 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 6 966 000 euro jämfört med det anslag på 36 557 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter för 93 årsverken från
moment 32.01.02.
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2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

43 523 000
-296 000
38 448 000
40 572 000

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Anslaget och fullmakten får användas
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/
2014 samt på de grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet till företag och
andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande, utveckling, produktion och
distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem.
Understöd kan även beviljas utländska aktörer.
F ö r k l a r i n g : Punkt 10 i beslutsdelen ersätter punkt 10 i det tredje stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

274 500 000
5 000 000
330 370 000
367 194 625

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 1 800 000 euro jämfört med det anslag på 2 300 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en ombudgetering och hänför sig till förseningar i genomförandet av projekt. Av det anslag som beviljades i budgeten för 2014 återtogs 1 800 000 euro i den tredje
tilläggsbudgetpropositionen för 2016 och detta belopp ska ombudgeteras för 2017.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 423 753 000 euro.
Anslaget får också användas
4) till regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen

4 100 000
—
7 024 000
9 800 000

32.40
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6) för upphandling av arbetsförmedling och företagsservice hos privata förmedlare och andra
partner, för utgifter för köpta tjänster för att bygga upp nya servicehelheter och verksamhetsmodeller inom den offentliga och privata arbetsförmedlingens partnernätverk samt för utgifter för
marknadsföring och utredningar i anslutning till köpta tjänster.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 4 och 6 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 4 och 6 i det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 422 200 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
1 553 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 700 000 euro i överföring från anslaget
för upphandling av integrationsutbildning till moment 33.20.52 till följd av att den tid som frivilliga studier stöds med en arbetslöshetsförmån förlängs samt som tillägg 2 253 000 euro för finansieringsbehovet år 2017 för arbetskraftsutbildning som ingår i Europeiska globaliseringsfondens
projekt Nokia 3 och Microsoft 2. EU:s medfinansiering uppgår till 60 % av finansieringsplanen
och de inkomster som flyter in tas upp under moment 12.32.99.
Användningsområdet för anslaget för regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen
uppdateras och användningsområdet för anslaget för projektet Privata arbetsförmedlingstjänster
utvidgas.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), där syftet är
att förlänga den tid som frivilliga studier stöds från 24 månader till högst 48 månader för att de
som passerat läropliktsåldern och som saknar avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen
ska ha möjlighet att få grundläggande utbildning.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

423 753 000
13 100 000
585 395 000
588 299 000

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 055 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det anslag på 6 055 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av inrättandet av ett register över huvudmän.
I samband med den kompletterande budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en
proposition med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism,
till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem.
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2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

8 055 000
4 541 000
-2 118 331

50. (32.50, 20, delvis och 30, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
(8/2014) användas för att införa innovationer och inleda försök samt för att betala utgifter för
utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala
närings- och innovationspolitiken. Utgifter får användas
4) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra
kostnader som föranleds av avlöning av personal.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
2017 budget
2016 budget

11 000 000
15 000 000

41. (32.20.41) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
En del av understöden kan betalas ut i förskott.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen, varvid nuvarande tredje och fjärde stycke i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen blir fjärde och femte stycke.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

33 600 000
35 600 000
52 095 000

42. (32.30.45) Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Fullmakt
Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas 2017 till ett belopp av högst 5 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen fogas som punkten Fullmakt till beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
En del av bevillningsfullmakten för 2016 under momentet blir oanvänd. Detta beror närmast på
den tid som krävs för att aktivera och bereda uppstartsföretags och andra små och medelstora företags projekt i de regioner, särskilt inom Egentliga Finland, som drabbats av uppsägningar inom
Microsoft, och därför inleds en betydande del av projekten först 2017.

32.70
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut
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20 078 000
30 218 000
24 427 544

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för
samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Anslaget får användas
11) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av SMF-företagsinitiativprogrammet.
Fullmakt
År 2017 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 388 753 000
euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den
oanvända delen fattas ännu 2017.
F ö r k l a r i n g : Punkt 11 i det första stycket i beslutsdelen fogas som punkt 11 till det andra
stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen
ersätter punkten Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
På grund av att SMF-företagsinitiativprogrammet har fördröjts betalas de avgifter som hänför sig
till SMF-företagsinitiativprogrammet med anslag under momentet år 2017.
Jämfört med det anslag på 378 684 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget i fullmakten 10 069 000 euro. I det beloppet har de justeringar som kommissionen gjort i medfinansieringen för 2017—2020 av Finlands strukturfondsprogram "Hållbar tillväxt och jobb 2014—
2020" beaktats i sin helhet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

357 458 000
-20 000 000
40 000 000
242 324 000
344 969 639

70. Integration
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 631 000 euro.
Anslaget får användas
2) till ett belopp av högst 970 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som
beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra
utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag
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3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som förebygger
rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för
uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkterna 2 och 3 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter
punkterna 2 och 3 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 460 000 euro jämfört med det anslag på 2 091 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 33.20.52 till följd av att den tid som frivilliga studier
stöds med en arbetslöshetsförmån förlängs.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 631 000
-78 000
2 246 000
2 246 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 232 245 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 220 958 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
11 287 000 euro, varav 10 787 000 euro föranleds av att antalet asylsökande som har fått uppehållstillstånd är större än vad som tidigare uppskattats och 500 000 euro av en ökning av utgifterna för det grundläggande utkomststödet, vilket beror på att nivån på integrationsstödet är lägre än
på arbetsmarknadsstödet.
Enligt en ny uppskattning beviljas 8 100 sökande uppehållstillstånd 2016, medan den tidigare
uppskattningen var 7 200. Det beräknas att 18 585 personer som beviljats internationellt skydd
omfattas av de kalkylerade ersättningarna år 2017, vilket är 900 mer än enligt den ursprungliga
kalkylen. Av tillägget föranleds 2 735 000 euro av de kalkylerade ersättningar som ska betalas till
kommuner, och 8 552 000 euro av kostnader som ska betalas för övriga flyktingar.
Till dem som fått uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen betalas det från och med den 1
januari 2017 integrationsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd. Eftersom nivån på integrationsstödet är lägre beräknas utgifterna för det grundläggande utkomststödet öka med 1 000 000 euro, varav hälften riktas till detta moment.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

232 245 000
-30 000 000
162 225 000
96 667 044
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Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Förvaltning
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 970 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 31 399 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
429 000 euro. Av avdraget utgör 135 000 euro en överföring till moment 23.01.01, varav 124 000
euro föranleds av utgifter för driften av systemet för den gemensamma plattformen för webbpublicering och 11 000 euro av en justering av den andel av löneglidningsinbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet. Av avdraget föranleds 294 000 euro av en överföring till moment 24.01.01 för utgifter för en sakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation
i Genève.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

30 970 000
-244 000
29 008 000
30 569 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag
3 år)
Under momentet beviljas 13 330 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 3 000 000 euro jämfört med det anslag på 16 330 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör en överföring till moment 28.70.05 som görs i syfte att koncentrera finansieringen av digitaliseringen och förnyandet av verksamhetssätten i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen.
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2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

13 330 000
—
15 330 000
17 330 000

02. Tillsyn
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 215 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Avdraget på 349 000 euro jämfört med det anslag på 8 564 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 33.03.04 och föranleds av att funktioner inom rättsmedicinen överförs från Uleåborgs universitet till Institutet för hälsa och välfärd.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

8 215 000
8 564 000
11 061 819

03. Forskning och utveckling
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 502 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 349 000 euro jämfört med det anslag på 49 153 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 33.02.20 och föranleds av att funktioner inom rättsmedicinen överförs från Uleåborgs universitet till Institutet för hälsa och välfärd.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

49 502 000
180 000
-248 000
145 000
56 228 000
60 412 000

33.10
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31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 690 000 euro.
Anslaget får användas
10) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av
statsunderstöd för projekt.
F ö r k l a r i n g : Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen och punkt 10 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt
10 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 6 310 000 euro jämfört med det belopp på 56 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en nivåförändring.
För den riksomfattande förvaltningen och utbetalningen av statsunderstöd för spetsprojekt svarar
regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, med vilken det i detta syfte ingås ett uppdragsavtal.
Regionförvaltningsverket kan få ersättning för uppgiften om det finns ett omnämnande av detta i
statsbudgeten.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 I tilläggsb.
2016 budget

49 690 000
6 000 000
6 800 000
23 500 000

10. (33.10 och 60, delvis) Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 256 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Jämfört med det anslag på 1 268 500 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 12 100 000 euro. Av det beloppet föranleds 6 200 000 euro av att långtidsarbetslösa som pensioneras med stöd av lagen om pensionsstöd övergår från att omfattas av det allmänna bostadsbidraget till att omfattas av bostadsbidraget för pensionstagare, 500 000 euro av att
studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje kommer att omfattas av bostadstillägget enligt
lagen om studiestöd, 1 300 000 euro av att kalkylerna i samband med att studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget har preciserats, 3 700 000 euro av en frysning av de maximala boendeutgifterna och av att de maximala boendeutgifterna i kommungrupperna III och IV
sänks med 5 % i stället för med 4 % samt 400 000 euro av att besparingen av de indexbundna utgifterna har preciserats.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 256 400 000
26 210 000
1 042 100 000
924 300 000
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57. (33.60.35) Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 831 638 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning
till det grundläggande utkomststödet,
2) till betalning av statsandel till kommunerna för stödbeslut som fattats 2016.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 830 938 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är förändringen
700 000 euro. I det beloppet har som tillägg beaktats 700 000 euro som föranleds av en precisering av den besparing som uppnås i utgifterna för utkomststöd och 500 000 euro som är ett tillägg
till utgifterna för utkomststöd, samt som avdrag beaktats 500 000 euro som föranleds av det integrationsstöd som från och med den 1 januari 2017 betalas till dem som fått uppehållstillstånd med
stöd av utlänningslagen. Eftersom nivån på integrationsstödet är lägre kommer endast hälften av
den i budgetpropositionen uppskattade ökningen på 1 000 000 euro i utgifterna för det grundläggande utkomststödet att riktas till detta moment, medan den andra hälften riktas till moment
32.70.30.
Ändringen i det andra stycket i beslutsdelen föranleds av den övergångsperiod under vilken beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten. Genom en ändring av lagen om utkomststöd (1214/1997) kommer Folkpensionsanstalten
från och med den 1 januari 2017 att bevilja och betala ut det grundläggande utkomststödet. Med
stöd av en övergångsbestämmelse kan kommunerna 2016 fatta beslut om beviljande av utkomststöd så att utkomststödet betalas högst till utgången av mars 2017. För dessa stöd som kommer
till betalning kan kommunerna ännu i början av 2017 få statsandelar enligt 2016 års nivå. Statsandelen söks hos regionförvaltningsverket före utgången av maj 2017. Ändringen i beslutsdelen
gör det möjligt att betala ut denna statsandel i början av 2017.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

831 638 000
330 847 000
326 060 738

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 348 747 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det anslag på 346 747 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de verkställighetsutgifter som Folkpensionsanstalten förorsakas
genom att de studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

33.20
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut
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348 747 000
1 000
319 480 000
152 300 000

20. Utkomstskydd för arbetslösa
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 121 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det anslag på 112 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att intäkten av löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie har preciserats.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

121 000 000
214 000 000
234 065 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 507 360 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 1 503 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget
4 360 000 euro, varav 3 200 000 föranleds av att tidpunkten för ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd har preciserats. Avsikten är att långtidsarbetslösa som varit arbetslösa så gott som utan
avbrott i fem år ska ha rätt till pensionsstöd från och med den 1 juni 2017. Av tillägget utgör
700 000 euro en överföring från moment 32.30.51, medan 460 000 euro utgör en överföring från
moment 32.70.03 som föranleds av att den tid som frivilliga studier stöds med en arbetslöshetsförmån förlängs från 24 månader till 48 månader för att de som passerat läropliktsåldern ska ha
möjlighet att få grundläggande utbildning.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 507 360 000
-32 200 000
61 000 000
1 394 000 000
1 368 000 000
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30. Sjukförsäkring
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 951 000 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 33 000 000 euro jämfört med det anslag på 1 918 000 000 euro som föreslås i
budgetpropositionen föranleds av en ytterligare premienedsättning för låginkomsttagare som
hänför sig till konkurrenskraftsavtalet. Avsikten är att personer med små löneinkomster ska kompenseras till fullt belopp för höjningar i avgifterna.
I samband med kompletteringen av budgetpropositionen har regeringen lämnat en proposition till
riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen där det föreslås en sänkning
motsvarande 63 miljoner euro i dagpenningspremien för löntagare och företagare med låga
inkomster.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

1 951 000 000
442 000
1 174 650 000
1 200 026 347

40. Pensioner
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 663 100 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 3 100 000 euro jämfört med det anslag på 660 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att intäkterna av försäkringspremier har minskat till följd av att antalet
försäkrade har minskat.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

663 100 000
1 700 000
644 600 000
624 800 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 612 100 000 euro.

33.60
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F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 3 629 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen
16 900 000 euro. I det beloppet har som avdrag beaktats 23 800 000 euro som föranleds av en senareläggning av ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd, och som tillägg beaktats 6 900 000
euro som föranleds av att långtidsarbetslösa som pensioneras med stöd av lagen om pensionsstöd
övergår från att omfattas av det allmänna bostadsbidraget till att omfattas av bostadsbidraget för
pensionstagare. Avsikten är att långtidsarbetslösa som varit arbetslösa så gott som utan avbrott i
fem år ska ha rätt till pensionsstöd från och med den 1 juni 2017.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

3 612 100 000
-4 600 000
3 631 300 000
3 702 561 991

60. (33.60, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
31. Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för
vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro.
Anslaget får användas
1) till de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som utfärdats
med stöd av den
2) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt
3) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av
statsunderstöd för utvecklingsprojekt.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Avdraget på 5 200 000 euro jämfört med det anslag på 5 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen utgör en överföring till moment 28.70.05 i syfte att koncentrera finansieringen av
digitaliseringen och förnyandet av verksamhetssätten i samband med social- och hälsovårds- och
landskapsreformen.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

400 000
2 200 000
2 300 000
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33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)
Anslaget får användas
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i
hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).
F ö r k l a r i n g : Punkt 1 i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Genom den nya 59 a § kommer också de universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning att betalas utbildningsersättning.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

94 140 000
92 570 000
101 168 677

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och
pälsdjursuppfödare (fast anslag)
Anslaget får användas
4) till ett belopp av 1 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.
F ö r k l a r i n g : Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Ändringen av motiveringen föranleds av ett tillägg till stödåtgärderna för lantbruket som anvisas
under momentet och som syftar till att möjliggöra att anslaget används för Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalts projektverksamhet.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

16 140 000
15 140 000
16 139 973

87

Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01. Miljöförvaltningens omkostnader
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 485 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Jämfört med det anslag på 27 782 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget
297 000 euro, varav 292 000 euro föranleds av avgiften som värdland för Helsingforskommissionen (HELCOM) som riktas som en överföring från detta moment till moment 35.10.66, och
5 000 euro av en överföring till moment 23.01.01 som föranleds av en justering av den andel av
löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

27 485 000
-183 000
28 580 000
31 179 999

10. Miljö- och naturvård
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det sista stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.
Anslaget används i 1 punkten som understöd för skötsel av naturtyper och landskapsområden
med liten areal samt värdefulla naturtyper och landskapsområden, och i 2 punkten som understöd
för finansiering av samarbetsnätverk inom ramen för åtgärderna enligt handlingsplanen för den
biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland.
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2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

2 440 000
—
2 440 000
2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Anslaget får användas
9) för avlönande av personal motsvarande högst 81 årsverken, varav visstidsanställd personal
motsvarande högst 15 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal
motsvarande högst 28 årsverken för uppgifter som anges i punkterna 1—3 samt 7 och 8.
F ö r k l a r i n g : Punkt 9 i beslutsdelen ersätter punkt 9 i det andra stycket i beslutsdelen under
momentet i budgetpropositionen.
Tillägget på fem årsverken behövs för att genomföra förvaltningsplanerna för vattenvården och
åtgärdsprogrammet för havsvården, som hör till regeringens spetsprojekt (Spetsprojekt 3, Bioekonomi och ren energi, åtgärd 2). De ytterligare årsverkena inriktas på att främja åtgärder inom
spetsprojektet och göra utredningar som stöder genomförandet av spetsprojektet.
2017 budget
2016 III tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

14 725 000
—
15 825 000
13 760 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas 1 732 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i
budgetpropositionen.
Tillägget på 292 000 euro jämfört med det anslag på 1 440 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 35.01.01 och föranleds av att avgiften som värdland för
Helsingforskommissionen (HELCOM) riktas till detta moment.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

1 732 000
1 440 000
1 440 000

20. Samhällen, byggande och boende
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag
2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 981 000 euro.
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F ö r k l a r i n g : Tillägget på 140 000 euro jämfört med det anslag på 4 841 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ett engångstillägg som riktas till den inledande fasen av
överföringen av uppgiften att bevilja reparationsunderstöd till äldre och personer med funktionsnedsättning från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.
Uppgiften överförs på ARA i enlighet med den proposition med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder som regeringen har lämnat till riksdagen.
2017 budget
2016 II tilläggsb.
2016 budget
2015 bokslut

4 981 000
-25 000
4 956 000
4 943 000

02. Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro.
Anslaget får användas
1) för miljöministeriets, de statliga ämbetsverkens, kommunernas, landskapsförbundens, företags
och organisationers utgifter inom ramen för projektet för digitalisering av den byggda miljön och
byggandet (KIRADIGI) och till kostnader och avgifter för internationellt samarbete
2) till betalning av understöd
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras
med stöd ur EU:s fonder.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till budgetpropositionen.
Anslaget är en överföring från moment 28.70.22. KIRADIGI är ett spetsprojekt som driver på digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet och som syftar till att för branschens behov
ta fram enhetliga beskrivningar (informationsarkitektur) av interoperabiliteten mellan informationsmodelleringen och informationshanteringen. Projektet ska åtgärda ofullständig och fragmenterad process- och informationshantering inom området för den byggda miljön, markanvändningen och byggandet och undanröja överlappande standarder och utvecklingsarbete samt överlappningar, manuellt arbete och upprepningar i olika beslutsprocesser. Förutsättningarna för
digitaliseringen ses över när det gäller den byggda miljön.
Utgångspunkten för det nationella utvecklingsarbetet är det internationella standardiseringsarbetet inom området. Fastighets- och byggnadssektorn har satt som ett mål för projektet att stärka
deltagandet och påverkandet i det internationella standardiseringsarbetet. Anslaget får också användas till avgifter och deltagarkostnader i fråga om det internationella standardiseringsarbetet.
Inom projektet byggs den digitala interoperabiliteten upp tillsammans med den offentliga och privata sektorn. En övergripande digitalisering av offentliga tjänster och processer skapar förutsättningar för näringslivet och minskar det överlappande arbetet inom förvaltningen. Med hjälp av
den digitala basen effektiviserar sektorn tjänsteproduktionen i markanvändning och byggande.
Standarder och enhetliga digitaliserade lösningar underlättar inträdet på marknaden framför allt
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för små och medelstora företag. Ett maximalt främjande av produktiviteten och aktiviteten inom
området garanteras med hjälp av pilotprojekt och försök inom ramen för projektet.
Anslaget får också användas för att år 2017 låta göra en utomstående utvärdering av hur projektet
framskrider.
Eftersom KIRADIGI-projektet är tidsbundet medför det inga nya, löpande drifts- eller underhållsutgifter för staten och föranleder inte heller något behov av tilläggsanslag.
2017 budget
2016 II tilläggsb.

4 000 000
250 000
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Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

09. Övriga utgifter för statsskulden
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Anslaget får användas
3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för
finansiellt stöd.
F ö r k l a r i n g : Punkt 3 i beslutsdelen fogas som punkt 3 till det andra stycket i beslutsdelen
under momentet i budgetpropositionen.
Till motiveringen under momentet har fogats en möjlighet att också använda anslaget till betalning av förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för
finansiellt stöd.
2017 budget
2016 budget
2015 bokslut

11 510 000
37 100 000
6 496 768

